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A hét sztorija
– Halló?
– Halló! Maga hirdeti magát?
– Één? Nem.
– De benne volt a hirdetése az újságban.
Hány éves is, 38?
– Miért érdekli az magát?
– És hol lakik, drága?
– Semmi köze hozzá.
– Elvált? Hogy néz ki? Csinos?
– Nahát, ez aztán az arcátlanság!!
– Tényleg fekete?
– Most már aztán elég!
– De hát úgy hirdette magát, hogy 38-as fekete Vera alkalmi nõ!
– Én a cipõimet hirdettem, kérem szépen!
„38-as fekete Tamaris, Vera Pelle, Deska alkalmi nõi cipõk, Esprit kismama-farmernadrág alig használtan eladók.”
– … Férfiholmit árul?

A fenti párbeszéd nem a képzelet szüleménye, megtörtént eseten alapszik.
Ezzel kívánok jó olvasást, hogy legyen idejük elidõzni az elmúlt hét színes eseményeit megörökítõ sorok közt. Beszámolunk
többek között a járási pedagógusnapi ünnepségrõl, családi és osztálytalálkozókról,
pálfai pinceszerrõl, táncos jótékonysági
estrõl, ovis ballagásról, a Bruzsa-tornáról,
sõt, alkalmi nõkrõl, a rendõrségi hírekben.
Mint a fenti példa bizonyítja – érdemes átböngészni a hirdetéseket is. Ki tudja, mire
lelnek!
Hargitai–Kiss Virág

Bruzsa-emléktorna
Pálfai pinceszer
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Pedagógusok ünnepe
Pénteken délután rendezte a Sárbogárdi
járás tankerülete a pedagógusok ünnepét
a József Attila Mûvelõdési Központban,
melyre a járás oktatási–nevelési intézményeibõl szép számmal jöttek vendégek.
A Himnusz közös eléneklésével vette kezdetét a mûsor, majd dr. Sükösd Tamás,
Sárbogárd polgármestere köszöntötte az
ünnepelteket. A Sárszentmiklósi Általános Iskola két dalos lánykáját követõen
Varga Gábor országgyûlési képviselõ öntötte szavakba pedagógusnapi gondolatait. A pedagógusok kezében van a jövõ –
mondta –, mert a tehetség felismerésével,
kibontakoztatásának segítésével, a kultúra
és mûveltség terjesztésével járulhatnak
hozzá az ifjabb generációk kiteljesedéséhez. A közoktatás sikere a pedagógusokon
múlik, a törvények csak a keretet adják a
munkájukhoz.
A sárbogárdi képviselõ-testület által alapított Év Pedagógusa díjat Kozma Andrásnak, a Petõfi Sándor Gimnázium tanárának adományozták ebben az évben.

Kozma András 1947-ben született Bõsárkányban. 1970-ben szerzett matematika–
földrajz szakos középiskolai tanári oklevelet a szegedi József Attila Tudományegyetemen, s pár nappal késõbb a sárbogárdi
gimnázium dolgozója lett, melynek 43 éve
tanára.
1987-ben számítástechnikai szakos középiskolai tanári oklevelet vehetett át a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen.
Jelentõs érdemei vannak e tárgy iskolai tanítása alapjainak megteremtésében.
Munkáját az igényesség, pontosság, következetesség, lelkiismeretesség, gyermekközpontúság, közösségépítés jellemzi. Az
évtizedek során tanítványai kiemelésre
méltó eredményeket értek el a megyei és
országos versenyeken, s eredményesen
járták be a matematika rögös középiskolai
útjait akár nappali, akár levelezõ tagozaton.
Tevékenységének elismeréseként 2004ben az intézményben tartósan magas színvonalon végzett munkája és kiemelkedõ
teljesítménye elismeréseként fõtanácsosi
címet kapott.
A 2007-2008-as tanév végén vonult nyugállományba. Azóta óraadóként segíti a gimnázium munkáját.

Évtizedekig volt az intézmény szakszervezeti bizalmija, majd városi szinten is dolgozott ezen a területen. Emellett legalább
ilyen fontos volt a közösségépítési tevékenysége. Az idõsebb kollégák ma is emlegetik a közös kirándulásokat. Mondhatni,
kitalálta a ma oly felkapott munkahelyi
tréninget.
Hosszú évek óta tagja, illetve vezetõje a város egyik szavazatszedõ bizottságának.
A polgármester a díjra jelölteknek – Álló
Lászlóné (Szent István Ált. Isk.), Állóné
Horváth Hajnalka (Sárszentmiklósi Ált.
Isk.), Nagy Ferencné (Mészöly Géza Ált.
Isk.), Major Józsefné Németh Márta
(Kippkopp Óvoda), Toldi Miklósné (Zengõ Óvoda) részére – virágcsokrot nyújtott
át, méltatásuk felolvasásával.
Az Év Talentuma díjat Tatai Boglárkának, a Sárszentmiklósi Általános Iskola 4.
osztályos tanulójának ítélte a testület.

Tatai Boglárka – osztályfõnöke, Állóné
Horváth Hajnalka jellemzése szerint –
munkatempója gyors, kitartó. Figyelme
osztott, hosszú ideig tartó. Társas kapcsolataiban kezdeményezõ, segítõkész. A csapatmunkában gyakran vezetõ szerepet tölt
be. Szókincse gazdag, szívesen olvas. Feladatvégzéskor is gyors, ritkán hibázik.
Munkáit önállóan, segítség nélkül végzi.
Szívesen vállal szorgalmi feladatokat. Sokszínû és érdeklõdõ. Szinte minden tan-

2013. június 6. Bogárd és Vidéke
tárgyban sikeres: magyar, matematika,
ének, rajz, testnevelés. Tanulmányaiban
az elsõ évfolyamtól kezdve kitûnõ, teljesítménye állandó, olyan széles ismeretekkel
rendelkezik, amelyek nagy részét önszorgalomból, gyakran iskolán kívül sajátította
el.
Az elmúlt három tanévben sok versenyen
indult. Másodikosként már a Bendegúz
Nyelvész verseny megyei V. helyezettje.
Harmadikosként a Szépkiejtési verseny
megyei II. helyét szerezte meg; a Bolyai
Matematikaversenyen a megyei IV. helyezett csapat tagja; a Kenguru matematikaversenyen megyei 29. helyezést ért el; a
Bendegúz Nyelvész versenyen megyei I.,
országos 8. Az idei tanévben a Bolyai matematikaversenyen a megyei VI. helyen
végzett a csapatuk; a Kenguru matematikai versenyen megyei VIII., a Zrínyi matematikaversenyen megyei 44., a helyesírási
versenyen I., a Bendegúz Nyelvész versenyen megyei IV.
A járás részérõl Szilágyiné Németh Sarolta
tankerületi vezetõ köszöntötte a pedagógusokat. Beszédében megfogalmazta:
nincs még egy hivatás, ahol ennyi kudarc s
egyben ennyi siker van, és a befektetés soká térül meg. Megköszönte a helytállást,
türelmet, amit a kollégák a közelmúltbeli
átalakulások során tanúsítottak. Ezt követõen Nagy Ferencné és Álló Lászlóné részére átnyújtotta az Emberi Erõforrások
Minisztériuma által adományozott Pedagógus Szolgálati Emlékérmet. Tankerületi dicséretben részesült: Borza Vilma (Mezõszilas), Csajtainé Szabó Ágnes (Cece),
Irányi Rózsa (Sárszentmiklós), Köõ Imréné (Alap), Mezõné Váczi Zsuzsanna (Sárszentmiklós), Petõ Aranka (Kossuth Zsuzsanna Iskola, Sárbogárd).
Szép mûsor keretezte az elismerések átadási ceremóniáját, melyben közremûködtek énekkel a Sárszentmiklósi Általános Iskola diákjai, valamint szavalattal, furulya- és zongorajátékkal, illetve a Grease
címû musical egyik betétdalára készült koreográfiával a Mészöly Géza Általános Iskola diákjai.
Az esemény a Szózattal zárult és fehér asztal mellett folytatódott.
Hargitai–Kiss Virág
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Klári búcsúztatója
Fájó szívvel búcsúzunk Gazdag
Béláné Klárikától, a városi
nyugdíjasklub
vezetõjétõl, aki
hosszan tartó betegsége után itt
hagyta klubunkat,
melynek
2001 óta vezetõje volt halála napjáig.
Klári klubunk meghatározó egyénisége
volt. Szeretetével, kedvességével szépen összetartotta a tagságot. A testvérklubokkal jó kapcsolatot alakított ki.
Klári! Soha nem felejtünk el! Szeretettel õrizzük meg emlékedet a szívünkben! Nyugodjál békében! Isten veled!
Engedjük el
Csak egy csepp volt a tengerben.
Csak egy névtelen ember a történelemben.
De hiánya mégis ürességet teremt
szívünkben, melybõl egy darabot
magával vitt a mennybe.

KÖZÖSSÉG

3

50 éve érettségiztek
A sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium
1963-ban végzett két osztálya tartott közös
érettségi találkozót szombaton. A találkozóra eljött a tanárok közül: dr. Simon Péter, Francsics Józsefné, Kalácska László és
Leszkovszki Albin. Az osztályfõnök szerepét Leszkovszki Albin látta el, s beírta a régi osztályfõnöki naplóba az eseményt.
Geiger Ági – Sári Andorné –, az évfolyamtalálkozók hûséges szervezõje köszöntötte
a két osztály nevében tanáraikat. Megemlékeztek az elhunyt osztálytársakról és tanárokról. Sokan nem tudtak eljönni betegségük miatt, azonban így is 44 fõvel volt
jelen a két osztály. Szénási István jubileumi emléklappal lepte meg osztálytársait.
Javasolták az iskola vezetésének, hogy létesüljön egy emléktábla, amelyen szerepel
az elhunyt tanárok neve, ahol megemlékezhetnek róluk a volt tanítványok.
A két osztály ezután különválva emlékezett vissza az intézményben töltött feledhetetlen négy év eseményeire, majd közös

ebéden vettek részt az Amadeus étteremben.
A találkozón közös fotó is készült. Ezen
láthatók:
A osztály: Ádám Szilárd, Császár Cirill,
Dávid Katalin, Exner Mária, Geiger Ágnes, Gyõri Mária, Kaszala Lajos, Kaszás
Mária, Kazsoki János, Kiss Etelka, Lengyel Erzsébet, Magyar Zsuzsanna, Simon
Júlia, Szagri István, Szénási István, Utassy
József, valamint dr. Aknai Tamás és Irányi
Ágnes. Elhunytak: Sarkanytú János, Szöllõsi Júlia, Csemer Géza, Halmi Ilona, Hári
Imre, Dévai Anna.
B osztály: Boldis Ottó, Dobos Ilona, Hanyecz Ilona, Kiss Valéria, Kovács Mária,
Orbán Izabella, Pordán Ibolya, Reményi
Magdolna, Rostási Rozália, Szabó Júlia,
Tatár József, Tiringer Katalin, Várhelyi
Anna, Várkonyi Piroska. Elhunytak: Kovács Mária, Nagy László, Simon László,
Kacz Lídia, Rózsa Irén.
Hargitai Lajos

Városi nyugdíjasklub

Sárbogárdi
KÉPESLAPOK
kaphatók szerkesztõségünkben
40 Ft-os áron.
Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
tel.: 06 (25) 508 900.

55 éve érettségiztek
A Petõfi Sándor Gimnázium létrejöttének elsõ évfolyama 55 évvel ezelõtt, 1958-ban érettségizett. Az osztály érettségi találkozója
szombaton volt. Erre 18-an jöttek el, s jelen volt két tanáruk, Francsics Józsefné és Barta Éva is. A találkozót most is Sárközi Imre szervezte meg. A Hollandiában élõ Katz Ica két régi fényképet küldött. Õ maga nem tudott eljönni.
Ez volt a híres 56-os osztály, akik az 1956-os forradalomban felvonultak a fõtérre szeretett tanárukkal, Radics Mártával. Õrá, valamint
már nem élõ tanáraikra, s meghalt osztálytársaikra is emlékeztek az osztálynévsor felolvasásakor. A múlt emlékeinek felidézését követõen egyik osztálytársuk, dr. Nemes Mária látta vendégül ebédre a társaságot.
Jövõre Várdombon, Rács Lacinál találkoznak.
Hargitai Lajos

Az osztály névsora: Bababics József, Bácsi
László, Bodri Mária, Csernohomszky
György, Hamar Mária, Horváth Magdolna,
Horváth Sándor, Horváth Vince, dr. Jáky
Károly†, Jobban Ilona, Kacz Ilona, dr. Kanizsai Endre, Kesztyûs Teréz, Marton Eszter, Napholc Eszter, dr. Nemes Mária,
Nyers Ferenc†, Oláh Gyula, Oláh Mária
Sarolta, dr. Orosz Ágnes, Pap László†, Pap
Tamás†, Podincer Ilona†, Pálmai Éva, Porteleki Erzsébet, Rács László, Rónai Mária,
Sárközi Imre, Serák Júlia, Szakács László†,
Szakál Mária, Szeip Erzsébet, Szemenyei
Aladár, Tiringer József, Thuma György†,
Thot Mária, Strausz Tamás, Vágvölgyi János†, Zentai István†.
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Pinceszer a pálfai Öreghegyen
„Gondüzõ borocska mellett
Vígan illan életem;
Gondüzõ borocska mellett,
Sors, hatalmad nevetem.”
(Petõfi Sándor)
Míves szövegû invitációs plakát, és a szóbeszéd híresztelte el Pálfán és környékén,
hogy nagy esemény lesz a falu szõlõvidékén, az Öreghegyen. Hasonlóra még nem
volt példa, hisz az elsõ Pálfai Pinceszer jóval többet tartogatott, mint egyszerû borozást a pincék árnyékában.
Nem is volt hiány árnyékból, mert az idõjárás szeszélye a napfény mellett felhõket és
hûvöset is hozott erre a napra. Ám ez nem
lehetett akadálya annak, hogy több tucat
parkoló autó lepje el a szõlõdomb lábát, s
hogy száz és megint száz ember gyülekez-

zen a Markó-pincéhez. Nemcsak környékbeliek, de messzi nagyvárosok lakói is idesereglettek eme kuriózumra.
Markóék pincéje ideális helynek bizonyult: jó kilátás, friss levegõ, terasz, nagy

füves tér, és természetesen a szõlõvidék
zajoktól csendes romantikája. Azért voltak zajok is, de azokat a jókedv és a kikapcsolódás zengte. Padokon és sátrakban borozott és vigadott a jónép, citeraszóval kísért énekekkel megörvendeztetve, a Cecei
Búzavirág Népdalkör, és a Riglizni trió citerásai által.
Sokan neveztek be a fõzõversenyre, s a séfek finomabbnál finomabb babgulyásokkal áldoztak a gasztronómia oltárán.
A kalandvágyóbb vendégek még íjászkodhattak is, sõt egy szintén kalandos bortúrán is részt vehettek. Ennek során bejárták, szinte az egész Öreghegyet, s vendégszeretõ szõlõsgazdák pincéjénél pihenhettek meg, borocskával ûzve a szomjúságot.
A túra során nemcsak a vidék különbözõ
díjnyertes borfajtáit kóstolhatták meg, de
a táj és a pincék vadregényes világát is
megízlelték.
Ahogy leszállt az est, mindenki visszaigyekezett a központi helyre, s kezdetét vette a
mulatós bál Vörös Józsi dirigálásával.
Az esemény fõ szervezõi, Markó Norbert
és Patkós Attila borosgazdák, valamint a
polgármester, Horváth Imre örömmel
konstatálták, hogy jól sikerült ez a nap,
amivel az eldugott Öreghegyet sikerült kicsit közelebb hozni a nagyvilág tudatáshoz.
Ám ezzel még nincs vége a történetnek.
Jövõre ugyanígy – ha nem jobban – folytatódik a Pálfai Pinceszer! Isten-isten!
Monhalt Ákos

A parketta ördögei
A Kiscsillag Hiphop Tánciskola jótékonysági gálaestet hirdetett, hogy a József Attila Mûvelõdési Központ több tánccsoportnak is helyet adó tükrös termébe parkettát
tudjanak vásárolni.
A szombati programon láthattuk mindazokat a csoportokat, akik a kultúrházban
tartják rendszeresen próbáikat. Fellépett a
Kiscsillag több csapata, duója és szólótán-

cosa, valamint meghívott hiphopos vendégtáncosok. Elõadásukban képet kaphattunk arról, hogy honnan indulnak és
hová juthatnak ennek a táncstílusnak a
gyakorlói. Lesett az állunk némelyik produkciót látván, és örömmel nyugtáztuk,
hogy talán lesznek, akik a kivételes eredményeket elérõ egykori Black Time-os
lányok nyomdokaiba lépnek.
Tapsolhattunk az Írisz Oriental hölgykoszorújának és az õ nagyon ügyes utánpótlásuknak, a Belly Kids-nek; Radnai Zoltán
és a lenyûgözõ Szõke Fanni párosának illetve alapi tanítványaiknak, akiken látszik
a színpadi rutin és a folyamatos fejlõdés.
A táncosok egyike-másika versmondóként
is bemutatkozott az est folyamán.
A rendezvény bevétele fölülmúlta a várakozásokat, bár körülbelül 100.000 Ft hiányzik még a parketta megvásárlásához.
Ezért kérjük, aki tud, segítse hozzájárulásával ezt a célt.
Hargitai–Kiss Virág
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A családfa
ereje
Ugye, milyen sokan vannak olyanok, akik
nap mint nap látják egymást, találkoznak
egymással boltokban, utcán, vagy a buszon, mégsem beszélnek egymással igazán,
pedig talán még rokonok is?! Van, hogy a
faluban nagyon sokan rokonai egymásnak
szegrõl-végrõl, ám csak ritka eseményekkor jönnek össze igazán. Ám van, hogy az
ember õrizni akarja a gyökereit, s részt
vesz egy családi találkozón, esetleg még
készül is rá. Bizony, ritka, ám mégis vannak nagy családi találkozók – június 1-jén a
Csilléri család tagjai ünnepelték egymást.
Joggal lehetnek büszkék a történetükre a
Csillériek, Csilléryek, hiszen nem mindenki mondhatja el a családjáról, hogy az
1600-as évek második felében nemesi
ranggal tüntették ki, valamint hogy sikerült megõrizniük egy 1820-as évekbeli, kutyabõrre jegyzett, hivatalos iratot, amely a
család történetének egy fontos emléke.
Délelõttõl kezdve gyûltek az emberek a
Paradicsom csárdába, s a legtöbben fotókkal, családfákkal és egyéb, az évek során
összegyûjtött és megõrzött anyaggal készültek. Ezek mind elõkerültek a nap folyamán, s kézrõl kézre járva rakták össze a
jelenlevõk az emlékeket.
A társaságot több csoportban lehetett
megtalálni: ki a teraszon beszélgetett a régi szép idõkrõl, ki a benti részen a mostani
történésekrõl, ki pedig ide-oda járva kapcsolódott be a témákba.

Amikor mindenki elfogyasztotta az ebédjét, egy kis megemlékezéssel és mûsorral
készültek a megjelenteknek, amit Mészáros Istvánné és Katona Klára nyitott meg.
Szabó Péter és Szabó Péterné református
lelkészek szép megemlékezést tartottak
Csilléry Lajos bácsiról, aki az idei évben
már nem élvezhette a rangidõsnek járó
szerepet, s nem mesélhette el a régi idõk,
az unokák vagy a dédunokák történeteit a
Csillérieknek. Szabó Péterné szerint szolgálata egyik legfelemelõbb pillanata volt,
amikor Lajos bácsit utoljára látogatták
meg a kórházban, együtt imádkoztak, s
még akkor is tartással viselte az utolsó idõket.
A rangidõs szerepe Katona Klári 88 éves
anyukájára Katonáné Csilléry Erzsébetre
szállt, aki két verssel is megajándékozta a
megjelenteket; Ady Endre Imádság háború után és Reményik Sándor Kegyelem címû versei megrendítõen másképp hangzottak az õ szájából, mint egy középiskolai
szavalóversenyen. Õt Oláh Imréné Mariska néni követte, aki szintén két verset
mondott el – plusz még ki tudja mennyit

Ballagás a cecei oviban

még aznap. Egyszer, még a formális rész
elõtt odajött hozzánk az asztalhoz, s a beszélgetés közben hirtelen elszavalt egy
odaillõ, s mindig aktuális verset az emberi
jellemrõl, s így szólt az egyik rokonnak (hiszen aznap mindenki rokon volt): ezt Neked ajándékoztam, Testvérem! A család
elõtt pedig Szakály Éva Élet vagy halál címû versével „alkudozott az Úrral” azért,
hogy hadd élje meg a 100. életévet is. A
vers elõtt elmondta, hogy ezt Csilléry Lajos
bácsi 93. születésnapjának templomi köszöntõjén szavalta, s ezzel emlékezett meg
róla. A közös fotó után Petõfi Itt van az
õsz, itt van újra címû mûvébõl idézett. És
hiszem, hogy még vagy ezer hasonló verset
találnánk Mariska néni tarsolyában.
Mészáros Istvánné Ormos Gerõ Cece egy
napja címû, 1963-as tanulmányából idézett pár részletet, ami bemutatta a faluban
élõ emberek napjait.
Ezután mindenkinek megköszönték a
részvételt, remélve, hogy jövõre is találkoznak, még nagyobb létszámmal.
Menyhárt Daniella

Nekünk nyolc!
(Nektek mennyi?)
Zenés-táncos játék két részben
Szeretettel meghívjuk
Önt és kedves családját
a Cecei Általános Iskola
már hagyománnyá vált
év végi színielõadására.

Múlt héten pénteken tartották a cecei oviban a nagycsoportosok búcsúztatását. Sok szépen kiöltözött gyerkõc vette célba a mûvelõdési házat. A terem önmagáért beszélt, talán
az elmúlt évek legszebben feldíszített színpadát láthattuk. A friss virágok megadták az
ünnep hangulatát. A népes közönség sorai között büszke szülõk, nagyszülõk nézhették a
gyerekek mûsorát. A nagycsoportosok néptáncoltak, énekeltek, szavaltak nekünk nagy
lelkesedéssel. Búcsúztak a kiscsoportosok is a nagyobb társaktól. Az óvó nénik meglepetése egy kis projektoros vetítés volt, ami magában foglalta az együtt töltött évek szép emlékeit. Majd igazi búcsúzásként egy ölelés járt minden ballagó ovisnak a dajkáktól és óvó
néniktõl. Megajándékozták a szülõi munkaközösség legaktívabb tagjait egy csokor virággal, akik a végén verssel kedveskedtek a ballagtató óvó néniknek.
Mágocsi Adrienn

Az elõadás ideje:
2013. június 7-e 19 óra.
Helyszíne: Cece, mûvelõdési ház.
Írta: a 8. osztály.
Rendezte: a 8. osztály.
Szereplõk: a 8. osztály.
Belépõdíj felnõtteknek 500 Ft, általános iskolás gyerekeknek 200 Ft.
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Fiatal táskatolvajok

K É K HÍ R E K
Testüket árulták, rács mögé kerültek
Alap külterületén, a Koller-kastélynál lévõ buszmegállóban értek
tetten tiltott kéjelgésen a járõrök két nõt június 2-án, délben. A
két prostituáltat és a társaságukhoz tartozó két férfit a rendõrök
elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra. A hölgyeket
meghallgatásukat követõen szabálysértési õrizetbe vették a nyomozók, a zalaszentjakabi és galamboki férfit pedig szabadon bocsátották, mivel velük szemben bûncselekmény elkövetésének
gyanúja nem merült fel.

A sárbogárdi vasútállomásról érkezett bejelentés június 4-én délelõtt a rendõrségre. A bejelentõ elmondta, hogy két fiú ellopta
egy idõs asszony táskáját. Mint kiderült, a 70 éves rétszilasi sértett
bõrtáskájában benne voltak személyes tárgyai, iratai, 11.000 Ft
készpénze és bankkártyája. A két elkövetõt a helyszín közelében a
rendõrök elfogták, melynek során a bûncselekmény elkövetésével okozott lopási kár teljes egészében megtérült. A két fiatalkorú
fiút a járõrök elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra,
ahol lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki õket a nyomozók.
FMRFK

Házunk védelmében
Az emberek szubjektív biztonságérzetét alapvetõen befolyásolja, hogy biztonságban érzik-e lakásukat, házukat, és biztonságban érzik-e magukat a
közterületeken.
A betöréses lopás bûncselekmény nemcsak anyagilag érinti az áldozatot érzékenyen, hanem lelkileg is, hiszen ilyenkor egy vadidegen hatol be a
magánszférájukba, és elviszi azokat a tárgyakat is, amelyekhez szoros érzelmi szálak fûzik. Ha azonban felhasználjuk a mechanikus és elektronikus vagyonvédelmi lehetõségek széles tárházát, és néhány egyszerû magatartási szabályt betartunk, jó eséllyel megvédhetjük vagyonunkat.
A BETÖRÕ 5 PERC UTÁN FELADJA!
Felmérések szerint egy betörõ 5 percig kockáztatja a lebukást. Ha olyan védelmi rendszert lát, ami ennél hosszabb ideig feltartóztatja, nem kockáztatja meg, hogy lebukjon, inkább odébb áll.

KÜLSÕ VÉDELEM
Az udvaron ne legyen túl sok bokor, ami lehetõséget ad elbújni az elkövetõnek. Ne legyen szem elõtt létra és egyéb olyan tárgy, amely segítségével a
felsõ szinten lévõ erkélyekhez, ablakokhoz fel lehet mászni. Mozgásérzékelõ
lámpával világítsa meg a bejáratokat, és helyezzen el biztonsági kamerát! A
kertkapunál helyezzen el videotelefonos csengõt, így látja is, ki csenget. A
kapu, a bejárati ajtó, garázsajtó akkor is legyen zárva, ha otthon tartózkodik.
Társasházaknál fontos, hogy a lépcsõház ajtaja mindig zárva legyen, és a lakók ne engedjenek be idegent.

A NYÍLÁSZÁRÓK
A családi házak esetében a legveszélyeztetettebb helyek a nyílászárók: a bejárati ajtó, de leginkább a hátsó ajtók, az ablakok, az erkélyajtók. A társasházakban a bejárati ajtó a támadható pont.
Biztonságunk érdekében célszerû mechanikai védelemmel (rács, fémredõny) ellátni minden olyan nyílást, amelyen egy vékonyabb testalkatú ember
átfér.
A bejárati ajtó erõs (fém vagy keményfa) anyagból készüljön, több ponton záródjon, vagy több zárral. A zsanérok erõsek legyenek; fontos a kiemelés elleni védelem, és a megfelelõ zár is elengedhetetlen. Ma már korszerû, fúrásálló, saválló, zártörés ellen védett zárak kaphatóak.
A mellékajtók védelme legalább ilyen fontos: ezeknek is szilárd anyagból,
megfelelõ zárral kell készülnie.
Az ablakok és erkélyajtók védelme is fontos: léteznek kulccsal is zárható ablakzárak. Az üveg betörését megelõzhetjük biztonsági fóliával. Ha elmegyünk
otthonról, ne hagyjuk bukóra az ablakot, mert a betörõk így könnyen kinyitják
azt. A pinceablakokat ráccsal érdemes védeni.
A nyílászárókat elektronikus védelemmel is el lehet látni: léteznek egészen
egyszerû, elemmel mûködõ nyitásérzékelõk ajtókhoz és ablakokhoz egyaránt. A besurranás ellen hatékony az elektronikus ajtóék, mely nyitásra éles
hanggal jelez.

BELSÕ VÉDELEM
A korszerû mechanikus védelmet kiegészíti az elektronikus védelem. Míg a
hívatlan látogató szorgosan keresi a zárak kinyitásának módját, fontos, hogy
a külvilág és/vagy a távfelügyeleti szolgálat tudomására jusson, hogy valaki
jogtalanul akar behatolni a házba.
A riasztórendszerek választéka széles körû, a házilag is szerelhetõ, olcsó
rendszerektõl kezdve a profi rendszerekig bármi kapható, az árak is széles
skálán mozognak. A legegyszerûbb védelem is jól jöhet, ha a betörõt megzavarja. A riasztók lehetnek helyi hanghatással mûködõek és/vagy jelezhetnek
a mobiltelefonunkra, vagy vagyonvédelmi cégek riasztó- és vonuló szolgálatához lehetnek bekötve.

A riasztórendszerek mozgásérzékelõvel, nyitásérzékelõkkel, tûz és
-füstérzékelõkkel rendelkezhetnek, attól függõen, milyen szintû védelmet
szeretne a lakástulajdonos.

ÉRTÉKEINK VÉDELME
Amennyiben készpénzt, ékszert, egyéb értéket tart otthon, érdemes a falhoz,
vagy nehéz bútorhoz rögzített széfbe tenni azokat. A betörõk leginkább a
készpénzt és az ékszereket viszik el, érdemes tehát ezeket jól elzárni.
Ügyeljünk a gépkocsi indítókulcsára is: elõfordult már, hogy nemcsak a lakásból tûntek el az értékek, hanem a szem elõtt lévõ indítókulccsal az autó is.
A legjobb mechanikai és elektronikus védelem is kevés, ha nem tartják be az
alapvetõ biztonsági magatartási szabályokat.
Zárja be a nyílászárókat akkor is, ha csak rövid idõre megy el otthonról!
Ha elvesztette a kulcsát, haladéktalanul cseréltessen zárat a lakásajtón!
Ha csak rövid idõre is elhagyja a lakást, vagy házat, kulccsal zárja be az ajtót!
Soha ne hagyja a kulcsot egy „jól bevált kinti rejtekhelyen” – a betörõk ezeket
nagyon jól ismerik.
Ne hagyjon kulcsot belül sem olyan bejárati ajtó zárjában, amelynek üveges
része is van!
Vigyázat! A bukóra hagyott ablakokat a betörõk nagyon könnyen kinyitják.
Ha csengetnek, ne nyisson ajtót meggondolatlanul, idegenekkel szemben
fontos az egészséges bizalmatlanság! Az ajtón legyen széles látószögû kitekintõ optika és ajtólánc! A kémlelõablakon nézzen ki, és idegennek ne nyisson ajtót! Ha nagyon szükséges, csak a biztonsági ajtólánccal nyissa ki résnyire az ajtót!

SZOMSZÉDOK SEGÍTSÉGE
A biztonságos lakókörnyezet fontos eleme, hogy a szomszédok kölcsönösen
segítsék egymást. A Szomszédok Egymásért Mozgalom (SZEM) olyan társadalmi bûnmegelõzési program, melynek célja a lakóközösségekben elõforduló bûncselekmények megelõzése, a biztonságosabb életkörülmények kialakítása.
A mozgalom biztonságot nyújt nemcsak az otthonlevõknek, hanem annak a
családnak, egyénnek is, aki elutazik, elhagyja hosszabb-rövidebb idõre otthonát.
Amennyiben a körültekintõ viselkedés, a megtett óvintézkedések ellenére
mégis bûncselekmény sértettjévé válna, kérjük, hogy tegyen haladéktalanul
bejelentést az ingyenesen hívható 107-es vagy a 112-es segélyhívó telefonszámon. A rendõrök kiérkezéséig a helyszínt ne hagyja el, azt a sikeres nyomrögzítés érdekében ne változtassa meg!
Gárdonyi Rendõrkapitányság
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A KATASZTRÓFAVÉDELEM
HÍREI

Sárbogárdi tûzoltók
sikerei
A felmenõ rendszerû szakmai vetélkedõ országrészi döntõjét rendezték meg tûzoltók részére május 30-án Tapolcán. Fejér megyét
a versenyen a hivatásosok kategóriájában a Sárbogárdi Hivatásos
Tûzoltó-parancsnokság képviselte.

Családi ház gyulladt ki Kálozon
Tûzesethez riasztották a katasztrófavédelmi mûveleti szolgálatot
és a sárbogárdi hivatásos tûzoltó egységeket június 4-én, kedden,
délután. Kálozon egy tetõtér-beépítéses családi ház gyulladt ki. A
tûzben az épület ideiglenesen lakhatatlanná vált. A lakók nem
sérültek meg.

Irányítói kategóriában I. lett Barabás Tamás tû. fõtörzsõrmester, Sárbogárd.

Csapatversenyben IV. helyezett a sárbogárdiak csapata.

Újabb gyermekcsoport
a sárbogárdi tûzoltóságon
Ezúttal iskolások látogattak el a Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokságra május 29-én, szerdán. A sárbogárdi Mészöly
Géza Általános Iskola elsõ osztályos kisdiákjai érkeztek a laktanyába, ahol a tûzoltók próbariasztással mutatták meg, hogyan indulnak el éles helyzetben káresethez. A gyerekek megtekintették
a tûzoltóautókat és a speciális felszereléseket is.

A Szent Vendel utcában a körülbelül száz négyzetméteres családi
ház palafedésû tetõszerkezete és tetõtere teljes terjedelmében
égett. A lángok a betonfödémes épület földszintjére nem terjedtek át. A tûzben a tetõtér nagy része megsemmisült. A lángokat a
sárbogárdi hivatásos tûzoltók fékezték meg. Az ott élõ két felnõtt
és három gyerek elhelyezésére az önkormányzat felajánlotta segítségét, szükség esetén szállásukat biztosítják mindaddig, amíg
nem költözhetnek vissza a házba.
A tûz keletkezésekor az édesanya tartózkodott otthon három
gyermekével. A tetõtérben a gyerekek füstre figyeltek fel. Az
édesanya gyorsan kimentette õket, értesítette a tûzoltókat, kihozta a földszinti konyhában lévõ propán-bután gázpalackot és az
épületet is lekapcsolta az elektromos hálózatról.
Fotók: Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság
Szabó-Bisztricz Anett tû. hadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl
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ISKOLA / EMLÉKEZÉS

KOSSUTHMORZSÁK
Május 14-én végzõs szakiskolásaink nagy
napra ébredtek. Ezen a napon írták meg
12. osztályos bõrtárgykészítõ és textiltermék-összeállító tanulóink írásbeli szakmai
vizsgájukat. A szóbeli vizsgára júniusban
kerül sor. A vizsgákhoz sok sikert és kitartást kívánunk Nektek!

Május 16-án a Mészöly-napok keretén belül szavalóversenyt rendeztek. Tanulóink
három kategóriában képviselték iskolánkat.
3-4. évfolyam kategóriában: Singer Erika,
Sohonyai Dávid, Horváth Erzsébet.
5-6. évfolyam kategóriában: Kerti Andrea
és Bogdán Adrián.
7-8. évfolyam kategóriában: Bolvári Gábor.
Köszönjük a felkészülést és a részvételt!
A Zengõ Óvodában május 22-én a TÁMOP-3.4.2. A/09/2-2010-0005 „Befogadó
intézmények Sárbogárdon” projekt keretén belül rendezték meg a már hagyományosnak mondható sportfoglalkozást. Iskolánk apróságai nagy lelkesedéssel vettek
részt ezen az egészséges, mozgásos és egyben játékos foglalkozáson.

Május utolsó napján tartották városunkban a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ által szervezett pedagógusnapi
ünnepséget. Számos iskola tanulóinak
részvételével szép és megható mûsort láthattunk. Pedagógusnap alkalmából Petõ
Aranka és Tormáné Varsányi Laura kolléganõnk elismerõ oklevélben részesültek.
Gratulálunk az elismeréshez, és további
sikeres munkát kívánunk számotokra!
Bodokiné Szakács Beáta

2013. június 6. Bogárd és Vidéke

Lapszemle 1913. június 1.
A polgári iskola ügye újra elõkerül. A vezércikk is ezt tárgyalja, valamint a hozzá
kapcsolódó felhívás úgyszintén. Sõt az elsõ
hír is az oktatáshoz kapcsolódik.
Felhívás. Ismeretes a Nagyközönség elõtt,
hogy az általános közóhaj alapján mozgalom indult meg egy Sárbogárdon felállítandó
nyilvános jellegû magán polgári fiu- és leány-iskola létesítése érdekében. Ennek a
mozgalomnak elsõ hatásaként Dr. Fenyves
Ferencz polg. iskolai igazgató a községhez
beadványt intézett, a melyben kötelezõleg kijelentette, hogy ha a község vagy bármely testület öt évi 1200 korona segélyben részesíti,
az iskolát 1913. év szeptember hó 1-én a közoktatási törvény rendelkezésének megfelelõleg megnyitja és fenn is tartja. Ezt a kérvényt
a községi képviselõtestület tárgyalás alá vette
és mint ismeretes, ugy határozott, hogy szívesen látja a polgári iskola létesítését és ha a
megalakítandó polg. iskolát támogató egyesület által nyujtandó segély a kért összeget el
nem érné, azt mindenkor kiegésziti 1200 koronára.
Miután ezen mozgalom üdvös, hasznos és
kulturális szempontból nélkülözhetetlen volta mindenki elõtt nyilvánvaló: Sárbogárd
község és vidékének polgáraihoz fordulunk,
hogy áldozatkészségével és ki-ki anyagi tehetségéhez mérten járuljon hozzá ezen intézmény létrehozásához.
Kérjük tehát mindazokat, kik vagyoni állásuknál fogva megtehetik, lépjenek körénk.
Nem nagy összegrõl van szó, csak csekély támogatásról, mely azonban az intézmény áldásos mûködésében bõ kárpótlást talál.
A polg. iskolát segélyezõ egyesület alapszabály tervezete szerint a rendes tagul belépõk
évi 20 kor. tagsági díj, a pártoló tagul belépõk
pedig 10 korona tagsági díj fizetésére kötelezik magukat, mely tagsági díjak 1/4 évenként
elõleges részletekben fizetendõk. A tagdíjak
befizetése csak az iskola megnyitásával válik
esedékessé.
1. Abban a reményben vagyunk, hogy jelen
felhívásunkat a t. Nagyközönség örömmel
fogadja és az ügy fontosságához mérten csatlakozását minél tömegesebben bejelenti.
2. A tagság bejelentése a szervezõ bizottság
tagjai és Keék Géza, Haraszthy Károly és
Katz Vilmos tanító uraknál eszközölhetõ,
kik felvételi ívvel rendelkeznek.
A szervezõ bizottság nevében: Heltay Jenõ
fõszolgabíró, Mészáros Imre kir. járásbíró,
Dr. Öszterreicher Gyula, Dr. Goldner Mór
körorvos, Dr. Hirsch Gyula ügyvéd, Miklós
Aladár gyógyszerész, Mészöly Endre földbirtokos.
Hírek
Miniszteri biztosok az elemi iskolákban. Egy
ujabb, kétes értékû törvényjavaslattal lett
gazdagabb a képviselõház munkaprogrammja. A kultuszminiszternek a mult hétfõn, az elemi népoktatás ingyenességérõl szóló törvény kiegészítéseül benyujtott javaslata
szerint jövõ év január elsejétõl kezdve az elemi népiskola hatodik osztályánál záróvizsgájához a vallás- és közoktatásügyi miniszter
külön megbizott iskolafelügyelõt (miniszteri
biztost) küld ki. E záróvizsga az illetékes

iskolafelügyelõ által megállapított napon
(április, május és n junius hónapban) a többi
osztályok évi vizsgájától elkülönítve tartandó
meg. Végbizonyítványt csak az kaphat, aki az
elemi népiskola hatodik osztályából a záróvizsgát sikerrel leteszi. A záróvizsga, valamint a végbizonyítvány érvényéhez az
iskolafelügyelõ aláírása is szükséges. A törvény 1914. januárjában lép hatályba. Hogy
mire lesznek jók ezek a kis „érettségi” bizonyítványok, bajos megmondani? Nem lett
volna elég egy egyszerû kis igazolvány, hogy
N. vagy Y. kijárta a hat osztályt, s most már
mehet bátran voksolni? Különben lehet,
hogy igen okos törvény lesz ez, csak éppen mi
nem fogjuk fel egyszerre annak mérhetetlen
elõnyeit. Hogy a nebulók nem nagyon örvendenek neki, az kétségtelen. Inkább el sem
mennek majd a „záróvizsgák”-ra! Oszt’’ addig lesz!
Megszûnt a járvány. A jó meleg napok meghozták az egészséget is. A kanyarójárvány
majdnem teljesen megszûnt, úgy, hogy az
elmult héten a hetek óta zárva levõ iskolákat
ujból megnyitották.
Esküdtszék. Bereczki Ferencz cecei ácssegéd
beleszeretett a szép Horváth Juliskába,
Polczer István ottani kisbirtokos nevelt leányába. A leány eleinte szívesen fogadta a legény udvarlását, késõbb azonban elfordult
tõle sõt több ízben ki is jelentette neki, hogy
nem lesz a felesége, mert nem szereti.
Bereczki azonban ebbe nem tudott belenyugodni és tovább üldözte a leányt szerelmével.
A leány emiatt többször panaszkodott nevelõ
atyjának, ki aztán a mult évben egy alkalommal, kiutasította Bereczkit a lakásából és
egyszer s mindenkorra kiadta az utját. Bereczki el is távozott, de rövid idõ mulva revolverrel felfegyverezve visszatért. Ujra kérlelni
kezdte a leányt, s midõn ez elutasító választ
adott, elõrántotta revolverét s reá lõtt. A golyó a leány mellébe furódott. A lövés zajára
befutott a szobába Polczer István és egy kis
leány, kiket Bereczki szintén lövésekkel fogadott. Ezek azonban sértetlenül maradtak.
Bereczki Ferencz szándékos emberölés kísérletének büntettével vádolva f. évi Május
hó 21-én került az esküdtszék elé, hol nagy
foku ittassággal védekezett és ugy adta elõ az
esetet, hogy közte és a leány között a szerelem
kölcsönös volt és Polczer Istvánt okolta, a
miért a leány õt kikosarazta. Az esküdtek bûnösnek mondták ki a vádbeli cselekményben
és ennek alapján a bíróság Bereczki Ferenczet 2 évi fogházra ítélte.
Meghívó. Van szerencsém a nagyérdemû közönség szíves tudomására adni, hogy újonnan épített fedett tekepályám elkészült, azt
június 1-sõ napján, vasárnap délután tekeversenynyel egybekötve ünnepélyesen megnyitom, s arra a nagyérdemû közönséget
ezennel tisztelettel meghívom. Versenydíj 1
drb. bárány. Kezdete délután 3 órakor. Belépti-díj nincs. Jó zenérõl, hideg és meleg ételekrõl, jégbehûtött frissítõ-italokról gondoskodva van. Szíves pártfogást kér tisztelettel
Porkoláb László nagyvendéglõs.
(-b -n)
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Vándorlásaim 41.
Másnap reggel szikrázó napsütésre ébredünk. Elsõ pillantásom a viharjelzõre esik.
Piros jelzést mutat. Kimegyek a partra,
élénk szél fúj, haragos hullámok csapkodják a parti köveket. Érdeklõdöm a vízügyeseknél, mikorra várható, hogy elcsendesedik a szél. Semmi jóval nem biztatnak.
Várni kell. Pedig át kell valahogy jutnunk a
tó északi partjára. Ott szélcsendben tudnánk evezni végig. A Balaton 80 kilométer
hosszú, legalább két nap kell, hogy végigevezzük, sokat nem várakozhatunk egyhelyben. De nem tehetünk mást, várunk,
hogy elálljon a szél. Addig pihenünk a sátor mellett, a fák alatt. Ez lesz a pihenõnapunk.
Délután megcsendesedik a szél. Alacsonyabb fokozatra kerül a viharjelzõ is. Bepakolunk a csónakba, és elindulunk. Balga
fejjel egyenesen Balatonalmádit veszem
célba. Húzom az evezõt szorgalmasan, de
csak nem közeledik a túlpart. Közben fölerõsödik a szél, és ahogy beljebb érünk a
nagy vízen, már embermagasságú hullámok dobálják a hajónkat. Egyre gyakrabban csap be a csónakba is a víz. Ani szorgalmasan mericskéli kifelé, de a víz ennek ellenére egyre több lesz a hajóban. Érzem,
hogy valamit nem jól csinálok, és ebbõl
még baj lehet.
Egyszer csak egy rendõrmotorcsónak jön
felénk szirénázva. Mellénk érve megafonon keresztül szólít fel bennünket, hogy
forduljunk vissza. Erõs szembeszélnél ez
meglehetõsen kockázatos manõver, mert
ha a hullámok oldalba kapnak bennünket,
könnyen felborulhatunk. Kitartom a két
nagy evezõt, és óvatosan fordulásba kezdek. Ekkor azonban egy nagy hajó halad el
a közelünkben. Annak a kétméteres hulláma összeadódik a viharos víz okozta hullámokkal. Éppen telibe talál bennünket.
Feldob, majd lezuhanunk a hullámvölgybe. A rendõrmotoros aggódva figyeli, hogy
mi lesz. Ha felborulunk, akkor már menteni kell bennünket. Dunai tapasztalatom
segít, hogy egy erõteljes lapátmozdulattal
hátszélnek fordítsam a csónakot, és már
siklunk könnyedén, gyorsan a hullámok
hátán oda, ahonnan elindultunk, vissza a
siófoki partra. Ott aztán a rendõrmotoros
alaposan leteremt: hogy lehet annyi
eszem, hogy viharban elindulok ott, ahol a

legszélesebb a Balaton. Felvilágosít, hogy
szabályosan csak a szántódi révnél kelhetek át evezõs csónakkal Tihanyba. Jegyzõkönyvet vesz föl, és közli, hogy a vízi
KRESZ-szabályok áthágása miatt följelent. A viharos kaland után így a következõ
éjszakát is Siófokon töltjük. Nincs kedvünk korzózni, fagyizni, csak várjuk, hogy
végre elálljon a szél.
Hajnalban végre szélcsend, sima víztükör
fogad a parton. Ani még alszik. A fülébe
súgom:
– Elállt a szél, indulhatunk!
Gyorsan berakodunk a csónakba, és magunk mögött hagyjuk az igazak álmát alvó
fürdõvárost. A nap még a kenesei löszpart
mögött gubbaszt. Várja, a nádirigó mikor
ad neki jelt, hogy kidughatja a fejét a hajnali párafüggöny mögül. Korai reggeli
után kajtató vadrécék úsznak ki a nádból.
Milyen más a békés hajnali Balaton! Feledjük a tegnapi viharos kalandunkat, élvezzük a pillanat csodáját. Átadjuk magunkat a vándorlás semmivel össze nem
hasonlítható izgalmának. Ami mögöttünk
van, minden gondjával már a semmibe
tûnik, s ami felé megyünk, még csak most
van születõben.
És már látjuk a szántódi révet. A komphajó még mozdulatlanul simul a mólóhoz.
Egy matróz mossa a fedélzetet slaggal. A
túloldalon, szinte egy karnyújtásnyira, alig
pár száz méterre a tihanyi apátság tornya
fehérlik. Elfordulunk a parttól, és végre átevezünk. A tihanyi mólónál kikötünk. Vásárolunk friss tejet, kiflit, párizsit, és lábunkat a vízbe lógatva megreggelizünk.
– Na, fölmenjünk Tihanyba? – kérdezem
Anit, bár elõre tudom a választ, mert
ugyan miért szalasztanánk el ezt a lehetõséget, ha már itt vagyunk!
– Menjünk! – feleli.
A csónakkikötõben biztonságba helyezzük
a hajónkat, aztán nekiindulunk a meredek
kaptatónak. Mindig nagy élmény nekem
Anival sétálni. Fogjuk egymás kezét, mint
az óvodások, és együtt fedezzük fel magunk körül a világot. Nem várunk el egymástól semmit, úgy jó minden, ahogy van.
És ettõl az érzéstõl olyan könnyû gyalogolni, ballagni, bandukolni, andalogni. S egyszerre ott állunk, kitárul elõttünk a hatalmas víztenger, rajta ékszerként fehér vi-
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torlások siklanak csendesen. A messzi párában a túlparti települések sejlenek. Itt állunk – a tihanyi apátság alapító levele szerint – a „Fejérvárra menõ hadi utu reá”. A
látványba belefeledkezve öleljük át egymást, aztán még átkukkantunk a másik oldalra beszívni a félsziget levendulamezõinek illatát. Girbe-gurba, középkori hangulatú utcácskába tévedünk, s magunk se
tudjuk, hogy érkezünk végül vissza a
kikötõbe. Nem tudunk ellenállni a lángos
kísértésének, veszünk, s indulás elõtt ez
lesz a korai ebédünk fejenként egy liter
tejjel.
A tej egész úton a fõ táplálékunk. Ha hozzájutunk, naponta négy-öt liter is elfogy
belõle. A tartalékban hozott zacskós tejet
befektetjük a csónak hátsó kamrájába, és
ha megalszik, az se baj, akkor aludttejet
iszunk. Itt a Balatonnál könnyû tejhez jutni, így mindig van friss, amit szinte víz helyett fogyasztunk. Pecsételtetünk a tihanyi
hajóállomáson a túranaplóba, aztán evezünk napestig. Estefelé már a partot kémleljük, hol üthetnénk tábort, de mindenütt
vagy nádas, vagy kerítés állja utunkat. Már
egészen ránk sötétedik, mire Révfülöpnél
egy elhagyott, füves partszakaszra bukkanunk. Itt kikötünk, gyorsan sátrat verünk.
A hosszú evezés után jó elnyújtózni a matracon.
Reggel korán indulunk tovább. Kezd az
agyunkra menni a Balaton a beépítettségével. Itt már semmi nem természetes, mindent bezabált a kultúra. Jó a lángos, de
csak csábítás. Gyönyörû a kék, tiszta víz, de
mindenfelé üdülõk, strandolók, vitorlások, pecások és ember ember hátán. Ezért
aztán csak vásárolni kötünk ki. A forróságban egy szabad strandon megállunk fürödni, az árnyékban megpihenni, aztán megyünk tovább. Balatongyöröknél átevezünk a túlsó partra, s végre bejutunk a
Kis-Balatonba, Fekete István mesevilágába. Vajon merre lehet Matula szigete?
Kristálytiszta a víz. Látni a fenéken az ingadozó vízinövényeket s a cikázó halakat.
Errefelé már nincsenek üdülõk, néptelen a
táj. Ez a hatalmas mocsárvilág a Balaton
szûrõje. A Zalából a víz ezen a nádrengetegen keresztül megtisztulva érkezik a Balatonba.
Estefelé a világ zajától távol hangulatos táborhelyet találunk. Lehajló fûzfa árnyékában ütünk sátrat. Egy másik világba érkeztünk.
Folytatom.
Hargitai Lajos

A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉRTESÍTÉSE
Tisztelt Szülõk!
Értesítem Önöket, hogy intézményünk a folyamatos nyitva tartást a nyári tanítási szünet alatt is biztosítja.
A szülõk igényelhetik a logopédiai vizsgálatot, ellátást, korai fejlesztést, gyógypedagógiai tanácsadást, gyógytestnevelést. A foglalkozások az intézmény székhelyén (Sárbogárd, Köztársaság út 175.) kerülnek megtartásra.
Az ellátásra egyéni jelentkezés után kerülhet sor. Jelentkezni vagy az intézményben dolgozó gyógytestnevelõnél, logopédusnál,
vagy személyesen, telefonon a fenti elérhetõségeken lehet. Kérjük, hogy saját elérhetõségét minden esetben adja meg, hogy értesíteni tudjuk a foglalkozás idõpontjairól.
Pedagógiai Szakszolgálat, 7000 Sárbogárd, Köztársaság út 175., telefon: 25/467-008, 70/379-2012; e-mail: teka@invitel.hu
Hargitai Enikõ intézményegység-vezetõ
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Egy lánglelkû tiszteletes emlékére
Az 1899. évre szóló Protestáns Árvaházi
Naptár, fennállása 25. esztendeje alkalmából jubileumi számot jelentetett meg. A
gazdag tartalmú kiadvány ez alkalomból
röviden közölte munkatársainak arcképét
és rövid életrajzát. A sorban Sántha Károly, Szabolcska Mihály és mások között ott
találjuk Forgács Endrét, aki a kezdetektõl
küldött évenként szépirodalmi munkákat
a naptár számára. A kiadványban így mutatják be az olvasóknak: „A sárbogárdi
szent ekklézsia szeretett papja Szántón, Abaújmegyében született 1850 (helyesen 1849)
decz. 16-án, egyszerû, munkás szülõktõl.
Atya vinczellérje volt Bárczay László nagybirtokosnak s ez az áldott lelkû úr vette gondjai alá az élénkeszû, jó versmondó gyermeket. Õ taníttatta Miskolczon egészen a gymnasium 6-ik osztályáig. A 7-ik osztálytól fogva aztán a maga szárnyára kelt az ifjú, Miskolczon bevégezve középiskoláit, Sárospatakra ment theológusnak. Majd ugyanitt egy
évig segédtanár volt. Azután nevelõ lett
Nagy-Abonyban” Antos János (1819–
1906) házánál. Munkaadója a szabadságharc egykori vezérkari honvéd alezredese
volt, aki várfogsága után földbirtokosként
telepedett le Abonyban. „Késõbb – írja a
bemutatás –kecskeméti káplán. Végül a
nagy hírû Dobos János (1804–1887) mellett
Czegléden hat évig” segédlelkész.

írta meg humoros versét, mellyel nagy sikert aratott. A Vasárnapi Újság így számol
be errõl: „Hangversennyel összekötött
tánczvigalmat rendezett a budapesti ref.
theológiai ifjúság e hó 3-án Czegléden. A
sikerült hangverseny egyik legjobban megtapsolt része volt ifj. Dobos János altiszt által
elszavalt „Turinig és vissza” czímû költemény, melynek szerzõje Forgács Endre ref.
segédlelkész” (V. Ú. 1877. 6. szám, február
11.) 1881-ben nyitotta meg kapuit a ceglédi színház. A nyitó elõadáson a Bánk bánt
vitték színre, hozzá a prológot Forgács írta. Az irodalom és a közélet iránti fogékonyságát mutatja, hogy szerkesztõje volt
a Czegléd címû lapnak. Az utókor, megbecsülése jeléül utcát nevezett el róla az
alföldi városban.

A nagy tudású, francia és olasz nyelven is
beszélõ Dobos tiszteletes több helyütt
szolgált az országban. 1854-ben a ceglédiek hívták meg papjuknak. Az õ ideje alatt
épült fel a nagytemplom. Részt vett az egyházkerület ügyeinek rendezésében, több
cikk írója és jeles szónok. Jó iskola lehetett
ez a fiatal Forgácsnak. Mikor 1877-ben elindult Ceglédrõl a százas küldöttség Torinóba, hogy tiszteletüket tegyék Kossuthnál, Dobos Jánost választották meg vezetõjüknek. Az idõsödõ lelkész patinás, bibliai és történelmi képekkel átszõtt beszéddel köszöntötte az emigrációban élõ egykori kormányzót, aki megrendülten, könynybe lábadt szemekkel hallgatta a neves
férfiút. Mindeközben Forgács helyettesítette itthon, de az úti élményekbõl õ sem
maradt ki. A hazatérõk történetei alapján

„1884-ben választotta meg papjául a sárbogárdi népes egyház. Hívei a jó egyházi
szónokot, a rendkívül kellemes modorú
társadalmi embert szeretik benne, mi pedig – azt hiszem senki sem mond ellent – a
páratlanul magyaros jóízû, mély kedély,

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

DANCS FERENCNÉ,

DUDAR LÁSZLÓ

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

hosszan tartó betegség után,
életének 64. évében elhunyt.

Temetése 2013. június 8-án,
szombaton, 14 órakor lesz
a sárszentmiklósi temetõben.

Temetése 2013. június 14-én,
15 órakor lesz
a Huszár-temetõben.

Ezúton mondunk köszönetet
mindazoknak, akik utolsó útjára
elkísérik, fájdalmunkban osztoznak.

Gyászoló család

A gyászoló család

(-b -n)

GAZDAG BÉLÁNÉ

született Rehák Mária,
a sárszentmiklósi óvoda
nyugalmazott vezetõ óvónõje,
83 éves korában örökre megpihent.

kedves humorú elbeszélõt és érzésekben
gazdag költõt” – zárul az életrajz.
Számunkra az itt eltöltött évek tûnnek a
legérdekesebbeknek. Úrházy Lajosnak a
reformkor derekától a kiegyezés utáni idõkig nyúló hivatalát (1840–80), Varga Sándor és Vasváry Sándor helyettes lelkészek
(1881–82), majd Balla Árpád (1882–84)
folytatták. Mivel Balla a szigetszentmiklósiak hívásának engedve, 1884 júniusában
hivataláról leköszön, a gyülekezet Forgács
személyében kap helyettest. A nyár alatt
annyira megkedvelik, hogy 1884 szeptemberében „rendes” lelkészüknek választják
meg, bár õt magát csak idekerülése után
egy esztendõvel, 1885. június 8-án szentelik fel lelkésznek hetedmagával Budapesten.
A szórványaival együtt háromezer fõ körül
mozgó bogárdi reformátusság lassan
ugyan, de fejlõdésnek indul. A század közepén tapasztalható anyagi válságból ekkor kezd kilábalni a gyülekezet. Nagy része
volt ebben az 1876-tól megválasztott Halász Károly fõgondnok megszorító intézkedéseinek. A fellendülés egyik ékes jele a
tinódi részen 1886-ban felépült új, ún.
„Kozma” iskola. Több évig gyürkõztek neki a feladatnak. Létrejöttét indokolta a növekvõ gyermeklétszám, de szükség volt rá
a bogárdiak és tinódiak megbékítése miatt
is. Az iskola megépítésével együtt megszervezték a 3. tanítói állást, melyet 1903ban követett a 4., s a tanítói állások száma
egészen a második világháborúig nõtt.
Az építkezés, amely 2.600 forintba került,
próbára tette a gyülekezetet. Kaptak adományt az egyházkerülettõl, a Zichy grófoktól, sõt magától az uralkodótól, Ferenc Józseftõl is (100 Ft). A gyülekezet mégis további adakozásra kérte a helyi és környékbeli közbirtokosokat. A megtakarítás
egyik lehetséges módjának tekintették az
ünnepi legátusok visszautasítását. Néhány
évig élt is a presbitérium ezzel a lehetõséggel.
(Folytatjuk.)

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút,
virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönet
a Szentlélek Temetkezés
dolgozóinak
lelkiismeretes munkájukért.
Gyászoló család
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MEGHÍVÓ
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit

2013. június 9-én, vasárnap,
10 órai kezdettel
Kponor Kwasi Lawrence SVD atya
újmiséjére a sárbogárdi
Szent László-plébániatemplomba.

Lawrence atya Ghánában született,
2002-ben lépett be az Isteni Ige Társaságába (verbita missziós rend). 2006ban került hazánkba, hogy teológiai tanulmányokat folytasson a Sapientia
Szerzetesi Hittudományi Fõiskolán.
Egy ghánai és egy erdélyi társával együtt
ez év április 6-án szentelte DR. ERDÕ
PÉTER bíboros úr pappá Budapesten.
Szeptembertõl szülõhazájában, Ghánában kezdi el papi–missziós mûködését,
engedelmesen megélve papi jelmondata szavait:
„Legyen meg a te akaratod.” (Mt 6, 10)
Hívunk és várunk mindenkit, hogy vele
együtt hálát adhassunk papságáért,
közösen imádkozzunk a papi hivatásokért, és részesüljünk újmisés áldásában.
A Sárbogárdi Római Katolikus
Egyházközség
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Egy iskola 70 éve
Elegáns könyv jelent meg a közelmúltban
a Bogárd és Vidéke Hírház gondozásában.
A kálozi Szent István Általános Iskola történetét Simon Gyuláné Kispataki Edit dolgozta fel, aki maga is 44 éven át volt az
iskola tanára.
A könyv címlapján két képet láthatunk. Az
egyiken a mai iskola elõtt a tanítványok serege és tanáraik mosolyognak a fényképezõgép lencséjébe, az alatta lévõ régi, fekete-fehér, 1943-ban készült képen pedig a
iskolaépítés induló pillanatait, a még térdig se érõ falakat rakó serény munkásokat
örökíti meg az ismeretlen fotós.
Kálozon persze nem ez, a fennállásának
70. évét ünneplõ iskola volt az elsõ.
1749-ben a község birtokosa, gróf Zichy
István alapította az elsõ iskolát. Ezt követõen rövidesen megindult a református iskola is. Késõbb a magyar iskolareformok is
segítették, hogy nyíljon iskola a kálozi
pusztákon, többek között Ödönmajorban,
Nagyhörcsökön, Hatvanpusztán, Aranyospusztán.
A háború után az iskolák államosításával
jött létre Kálozon is a nyolcosztályos állami népiskola. Ez utóbbi történt hetven évvel ezelõtt, amire most visszaemlékeznek
Kálozon. A könyvben olvashatók a hajdani
tanítók, tanárok nevei, s 1951-tõl az osztálynévsorok.
A könyv bemutatására május 25-én egy iskolatalálkozón került sor, melyre meghívták a még élõ tanítókat, tanárokat, iskolai
dolgozókat és a tanítványokat is. Az ünnepi eseményre a minden évben hagyományosan megrendezett Szent István Napok
keretében került sor.
Aki végigjárja a mai iskolát, vágyat érezhet, hogy ide járjon, hiszen olyan gyönyörû
ott minden. Mert minden a gyerekekrõl
szól és az õ világukat jeleníti meg. A gyerekek sok év alatt saját freskóikkal díszítették a folyosókat, osztályokat. Ezek a freskók különös mûvészi igényességrõl árul-

kodnak köszönhetõen Szelessné Csizmadia Márta tanárnõnek, aki a gyerekek mûvészi látásmódját értõ pedagógusként,
képzõmûvészként segíti.
Építészetileg olyan ez az iskola, mint egy
sajtváros. El lehet benne tévedni. Mert
ahogy évrõl évre nõtt a gyereklétszám, úgy
építettek hozzá mindig egy-egy szárnyat.
Így keletkeztek a zegzugos folyosók, a hangulatos belsõ udvarok. Sajnos ez a létszámnövekedés már jó pár éve megállt, hiszen
itt is fogy a népesség, mint más kistelepüléseken az országban, s így most igen tágasan
elférnek már a szép iskolában az osztályok.
A hivatásuknak élõ pedagógusok pedig
mindent megtesznek azért, hogy a nyolcadik osztály után tudásban felkészülten
menjenek az itt tanuló gyerekek a felsõbb
iskolákba.
A sok fotóval illusztrált könyv a kálozi iskolában kapható.
Hargitai Lajos

KÖNYVTÁRI ESTÉK – ÜNNEPI KÖNYVHÉT 2013
A Madarász József Városi Könyvtár
szeretettel vár
minden irodalombarát érdeklõdõt

június 10-én, hétfõn,
17 órától

Kõrösi Zoltán:
Magyarka
címû regényének bemutatójára.
Az írót és mûveit bemutatja:
Gyöngyössy Csaba.
A belépés ingyenes.

Bemutatjuk Kõrösi Zoltánt
1962. március 14-én született Budapesten. Iskoláit Marcaliban, Székesfehérvárott, Debrecenben
és Budapesten végezte. Székesfehérvárott a Teleki Blanka Gimnázium angol tagozatán érettségizett, és az ELTE BTK-n magyar–történelem szakon
diplomázott. 1989-ben Lisszabonban, Portugáliában élt. 1990–2007: a Magyar Rádióban dolgozott. 1995-tõl a Magyar Rádió irodalmi szerkesztõségének vezetõje, 2002 júliusától 2007 áprilisáig (megszûnéséig) a mûvészeti fõszerkesztõség
fõszerkesztõje volt. Volt lapszerkesztõ (Kritika) és
könyvsorozat (JAK-füzetek) felelõse, dramaturg
és forgatókönyvíró, tanár és mûsorkészítõ. 1998
óta több éven keresztül tagja volt a MEDIAWAVE
– Fényírók fesztiválja nemzetközi zsûrijének, ill.
2001 és 2008 között a Magyar Mozgókép Közalapítvány játékfilmes szakkollégiumának. Foglalkozott tanítással is: néhány szemeszteren át a Szín-

ház és Filmmûvészeti Egyetemen volt óraadó.
Több film- és tévéfilm-forgatókönyvet írt, ezek közül A kis utazás c. film a 2000. évi Magyar Filmszemlén elnyerte a közönség díját. 2008–2010:
dramaturgként dolgozott az egri Gárdonyi Géza
Színházban, ill. a www.litera.hu irodalmi oldal fõszerkesztõjeként. 2009 decemberében megválasztották a Magyar Mozgókép Közalapítvány elnökévé. Budapesten él, nõs, egy egyetemista
gyermeke van.
Kötetei: Falrombolás (1993), A testtõl való szabadulás útja (1994), A tárt szárnyú lepke (1996),
Romkert (1997), Történetek a csodálatos csecsemõk életébõl (1998), Hentesek kézikönyve
(1999), Orrocskák (2000), Télidõ (2002), Budapest, nõváros (2004), Milyen egy nõi mell?
(2006), Délutáni alvás (2007), Szerelmes évek
(2009), A hûséges férfi (2011), Az utolsó meccs
(2012)
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NAGYMAMA RECEPTJEI

ESTE VAN, ESTE VAN

Csokihercegnõ

Emlékeznek a versre? „Este van, este van: kiki nyugalomba.”
Arany János 1851 áprilisában írta, másfél évvel a szabadságharc
végsõ bukása után, nem sokkal a rémes aradi kivégzéseket követõen, Magyarország teljes leigázottsága állapotában. Aki Kossuth-szakállt merészelt viselni, bebörtönözték, akinél Kossuthbankót találtak, meghurcolták, az országunkat egy tollvonással
megszüntették, mint egy rossz futballcsapatot. Egy országot megszüntetni?
Nos, Arany ebben a helyzetben mutatott fel egy aranyos idillt a létezõ, megszüntethetetlen Magyarországról. Egy család estéjét
látjuk, amely olyan valóságos létezõ, mint egy hegyorom. Megszüntetésrõl halvány tervet felvetni is nevetséges abszurditás itt.
De érdemes ma megnézni ezt az estét, nem tanulság nélkül való.
Már leszállt a sötétség, csak a konyhai tûz világít, még az udvar sövényére is rávetül a fény. Nincs itt semmiféle külön világítóeszköz, lámpa, mécses vagy gyertya. A szép „eladó lány” rak venyigét
a tûzre, az apróságok „vidám mese mellett” borsót vagy babot szemelgetnek, annak héjából táplálják gazdagon a lángokat. A nagyobbik fiú a lobogás mellett olvas, aligha használ ez a szemének.
Hány gyerek „gömbölyû arcát” világítják meg a lángok? A költõ
nem ad létszámot, legalább három-négy apróság ül a tûz körül. Az
anyjuk tesz-vesz, megfeji az udvaron kérõdzõ tehenet, elszûri a tejet, amelybõl kap egy kortyot az egyik kicsi. Mert az emberek mellett állatok is vannak itt, az ajtó elõtt hasal egy kutya, átballag a
színen egy cica, borjú döf nagyokat az anyján.
Ilyen késõn jön meg kapájával a gazda „eltörõdött testtel”. Nem
volt könnyû napja. Amint „körülnéz a víg csemetéken”, elsimulnak az arcán a sötét redõk. „Gyer közelebb, édes!”, invitálja a vacsorájához a háziasszonyt, de a család már vacsorázott. „Egy-egy
szárnyat, combot” azért kapnak a kicsinyek, mert „Jobb ízû a falat, ha mindnyájan esznek”. Nem szûkös, szegényes vacsora ez, a
„nagy tál”-ból még egy bevetõdõ ismeretlennek is jut. „Mért ne
fogadnók be, ha tanyája nincsen? – mondja rá a gazda. A szomjat
korsó víz csillapítja. A vendég aztán mesélni kezd. Mirõl? „A szabadság véres napjairól”, a család „néma kegyelettel függ” a
szavain. Hát igen! Van mit mesélnie egy „béna harcfi”-nak 1851
körül.
Lassan kezd elhamvadni a tûz, elálmosodik mindenki. A földön
szalmát teregetnek el, lefekszenek. Szalmán, mint az istállóban az
állatok? Hát hol marad a lepedõ, a patyolat paplan, a puhapihe
párna? Nincs. És nincs családtag megölése, családon belüli erõszak, veszekedés, részegeskedés sem. Viszont van jóérzés, munka, jóindulat a nincstelen iránt, nemzeti érzület, valami boldogságféle.
Nekünk van villanyunk, tévénk, paplanunk és mindenünk. Ki
iszik ma vizet korsóból? Viszont valami hiányzik, az biztos. (Az
igazat megvallva nekem néha jólesik egy pohár víz.)

Hozzávalók a piskótához: 135 g finomliszt, 7 tojás, 90 g kristálycukor, 50 g keserû kakaó; a csokikrémhez: 4 tojássárgája, 40 g kristálycukor, 1,25 dl tej, 300 g tejcsoki, 75 g étcsokoládé, 1 dl tejszín.
Egy tálba összeszitáljuk a lisztet és a kakaót, majd félretesszük. 4
egész tojást és a 3 tojássárgáját habverõvel összedolgozunk, míg
sûrû krém lesz belõle. A cukorral a tojásfehérjét kemény habbá
verjük, majd váltakozva beleforgatjuk a tojássárgás masszába a
lisztes keveréket és a felvert habot. Sütõpapírral kibélelt tepsibe
öntjük, magassága körülbelül 1,5 cm legyen. 180 fokon, elõmelegített sütõben 10 percig sütjük. Miután kihûlt, négy egyforma téglalapot vágunk belõle. Közben elkészítjük a krémet: nagy lukú reszelõn lereszeljük a tejcsokit, az étcsokit vízgõz felett megolvasztjuk. Habosra keverjük a tojások sárgáját a cukorral. Felforraljuk a
tejet egy lábosban és levesszük a tûzhelyrõl. A tej felét folyamatosan keverve óvatosan hozzáadjuk a tojásos masszához, majd a másik felét is beledolgozzuk és visszahúzzuk a tûzhelyre. Hozzáadjuk a tej- és étcsokoládét, amikor kihûlt, a keményre felvert tejszínt is vigyázva belekeverjük. A krémet teljesen lehûtjük – fagyasztóba tesszük 20 percre –, míg a massza sûrû lesz. Elkenjük a
piskótalapon, majd lefedjük egy másikkal. Tetejére kakaóport
szitálunk, és hûtõbe tesszük egy éjszakára. Ugyanígy járunk el a
másik két piskótalappal is.

Brokkoli hercegnõ módra
Hozzávalók: 1 kis fej brokkoli, 30 dkg darált sertéshús, 4 ek olaj, 2
csipet õrölt szerecsendió, 1 csésze rizs, 1 kis fej vöröshagyma, 2 dl
tejszín, 5 dkg vaj, 2 ek liszt, kb. 2 dl tej, 10 dkg GruyPre sajt (a
GruyPre egy sárga színû, tehéntejbõl készülõ félkemény sajt, karaktere, sós íze attól függ, mennyi ideig érlelték; nagyon hasonlít hozzá a
Comté és a Beaufort), 10 dkg trappista, só, bors, 5 dkg szeletelt
mandula.
A brokkolit szedjük rózsáira, és annyi sós vízben, amennyi ellepi,
fõzzük roppanósra (kb. 10 perc). Szûrjük le. 2 kanál olajon süssük
jól át a darált húst, sózzuk, fûszerezzük 1 csipetnyi szerecsendióval, majd öntsük fel 1 dl tejszínnel, és forrósítsuk össze kb. 5 percig. Húzzuk félre a tûzrõl. 2 kanál olajon fonnyasszuk meg az apróra vágott hagymát, majd tegyük rá a rizst (mosás nélkül), kicsit
pirítsuk együtt (kb. 2 percig), majd öntsük fel 2 csésze forró vízzel.
Néha megkevergetve, lassú tûzön fõzzük meg, nem kell, hogy
vajpuhára fõjön, akkor jó, ha egy picit „roppan” a rizsszemek közepe (ez kb. 20-25 perc). Öntsük fel a tejszínnel, forrósítsuk át,
húzzuk félre a tûzrõl. A brokkolirózsákat szeleteljük fel (a szélesebbeket 3 szeletbe, a kisebbeket félbe), és a fele mennyiséggel
béleljünk ki egy kivajazott hõálló tálat. Tegyük rá a rizst, majd a
húst, végül a brokkolik másik felét. 5 dkg vajat tegyünk serpenyõbe, forrósítsuk fel, tegyük hozzá a lisztet, keverjük el, majd öntsük
fel a tejjel. Folytonosan kevergetve sûrítsük be, fûszerezzük 1 csipet szerecsendióval. Terítsük be a brokkoliréteget vele. Szórjuk
meg a kétféle reszelt sajttal és a szeletelt mandulával, toljuk forró
sütõbe, és kb. 30 perc alatt süssük rózsaszínûre. Tálalásnál
díszíthetjük pirított mandulaszeletekkel.

L. A.

TERMÉSZETJÁRÁS
A június 9-ére kiírt túra idõpontja másnapra, vasárnapra változott. Az indulási idõ és a célpont változatlan.
Németh Pál

Hercegnõburgonya

IDÕJÁRÁS

Hozzávalók: 1 kg burgonya, 4 tojássárgája, 0,5 dl tejszín, 25 dkg
reszelt sajt, 1 kk mustár, frissen õrölt bors.

Az elõttünk álló napokban folytatódik a lassú felmelegedés, nap mint nap számíthatunk több-kevesebb napsütésre, délutánonként azonban erõteljes gomolyfelhõ-képzõdésre van kilátás, és ezekbõl a felhõkbõl többször több helyen valószínû záporesõ, zivatar. A szél általában gyenge, vagy mérsékelt
lesz, csupán zivatarok környezetében élénkülhet meg. A napok elõrehaladtával egyre többfelé éri el a hõmérséklet a 25 fokot, a hétvégén pedig a déli területeken akár 30 fok közelébe is szökhet a hõmérõ higanyszála.
www.metnet.hu

A sütõt forróra elõmelegítjük (210 fokra). A burgonyát meghámozzuk, felkockázzuk, sós vízben megfõzzük, leszûrjük és áttörjük. A tojássárgákat a tejszínnel, a sajttal, a mustárral és a borssal
simára keverjük és a burgonyához adjuk. Kivajazunk egy tepsit, és
a nyomózsákba töltött burgonyából kis „csókokat” nyomunk rá.
20 perc alatt aranysárgára sütjük.

Bogárd és Vidéke 2013. június 6.

EMLÉKEZÉS / PROGRAMAJÁNLÓ

A gördülõ kövön nem nõ moha, avagy
Kincses Kalendárium 1953
JÚNIUS
1703 júniusában bontotta ki Rákóczi Ferenc a
nemzeti szabadságharc zászlóját. A kurucok
gyõzelmes harcokban az ország legnagyobb
részét felszabadították a gyûlölt Habsburgok
uralma alól, és 1707 júniusában, az ónodi országgyûlésen kimondották a Habsburg-ház
trónfosztását, és Rákóczit vezérlõ fejedelemmé választották.

1950. június 17-én tartotta meg elsõ kongresszusát pártunk ifjú segédcsapata, a Dolgozó
Ifjúság Szövetsége. Ezzel létrejött a magyar ifjúság egységes, harcos szervezete, amelynek az a
legfõbb hivatása, hogy a magyar fiatalok erejét
és tettrekészségét pártunk, dolgozó népünk,
szocialista építõmunkánk szolgálatába állítsa.
Azelõtt a magyar ifjúságnak nem volt ilyen erõs,
egységes szervezete. De elevenen élt a magyar
ifjakban az a vágy, hogy nekik is legyen egy, a lenini Komszomolhoz hasonló ifjúsági szövetségük, amelyben a fiatalok kibontakoztathatják képességeiket, kipróbálhatják erejüket és megedzõdhetnek, hogy felnövekedve kiváló harcosai lehessenek pártunknak. Pártunk a DISZ tagjainak kötelességévé tette, hogy mindenütt járjanak az élen, mutassanak példát munkában, tanulásban, fegyelemben, áldozatkészségben, a
béke építésében és védelmében. Az elsõ kongresszus óta a DISZ nagy utat tett meg, sokat fejlõdött, és egyre jobban megközelíti példaképét,
a hõs Komszomolt. Ebben a fejlõdésben a párté
az oroszlánrész, mert a párt állandó bírálata és
segítsége, biztos kezû vezetése, a DISZ izmosodásának és egészséges fejlõdésének biztosítéka. Magyar ifjú számára a legnagyobb megtiszteltetés, hogy a DISZ soraiban harcolhat népünk
és pártunk céljainak gyõzelmes megvalósításáért.
*

Június 6., Norbert napja
Ezen a napon 1848-ban lépett életbe a
márciusi ifjak több pontja.
6. pont: Közös teherviselés
A kis templom vagy kápolna körül sorakozó házak vízjárta vidékeken rendszertelenül helyezkednek el. A fundusokon egyszerû, sokszor fából rakott, paticsból vert

vagy földbe mélyített putriházak állanak,
melyeket a költözõ jobbágy szét szokott
szedni és magával vinni. A ház az átlagos
jobbágyszínvonalon egy-egy szobát, konyhát és istállót foglal magában, de elõfordul
a lakásul és ólul szolgáló közös helyiség
is…
(Szabó István:
A magyar parasztság története, 1940)
Thurzó György kincstárában csak az arany
ékszerek 379 gyöngyszemet, 316 gyémántot, 373 rubint, 41 smaragdot, 27 zafírt, 4
gránátot foglaltak magukba. Ugyanakkor
húsz aranyláncon 56 gyémánt, 242 rubin,
2732 gyöngyszem, 25 gránátszem pompázott. Ötvenhét gyûrûn 69 gyémánt, 22 táblás gyémánt, 12 hegyes gyémánt, 1 metszett gyémánt, 41 rubin, 10 termésrubin, 27
smaragd és más drágakõ foglalat volt.
(Tolnai Gábor: Régi magyar fõurak, 1939)
Ezek szerint Hunorék most a csirkeólban
laknak. Szülei, s öccse, Gábor, aki 1953ban született, feljebb, a régi kis házban.
Hunor, amikor 1966-ban megnõsült, átépítette az ólat. Három hónapig tartott,
hétezer forintos OTP-kölcsönt vett fel rá,
háromezer forintja volt magának, a többit
szülõk, ismerõsök kölcsönözték, tizenötezer forintból jött ki az egész. Lett egy 4x4
méteres szoba, s toldalékokkal egy 2x3 méteres konyha és egy kamra. Hunor átlagkeresete havi kétezer forint, felesége – forrasztó az Orionban, hétforintos órabérért,
ezerháromszáz forint átlagkeresettel –
most otthon van a hatszáz forintos anyasági segéllyel. Kisfiuk 1967-ben született. A
kölcsönöket most havi kétszáz forintos
részletekben törlesztik, azonban, ha lefut
az építkezés ára, ezt a terhet megtartják,
már ki is szemeltek egy hétezer forintos
bútorgarnitúrát. Most csak egy vaságyuk
van, kölcsönben, és a gyerek kiságya. Cserépkályhát raktak, és vettek egy gáztûzhelyet palackos gázra. A víz nincs bevezetve,
az utcai kútról kell vizet hordani. Rádiójuk
van, és egy ajándékba kapott tévé, rossz, de
hátha meg lehet majd javítani. Aztán az
ágynemû, s igen szûkös, már jócskán elnyûtt ruházatuk, ez minden vagyonuk.
Mióta újabban az öregekkel közös háztartásra tértek, és a koszton való kiadás kétötödét fizetik, azóta az otthoni étkezésük
olcsóbb, havi ezer forint. Hunor napi tizenöt forinttal jár el dolgozni. Lakbért gyakorlatilag nem fizetnek, a fûtés havi száz
forint, a villany ötvenbe kerül. Havi kiadásuk éppen csak kijön a keresetükbõl. A
gyermekre jutó többletkiadás már tulajdonképpen deficit, a szülõk támogatása, s
a néha adódó különkereset fedezet rá.
Nem tartják magukat szegénynek. De több
gyereket nem akarnak.
(László-Bencsik Sándor:
Történelem alulnézetben, 1973)
Horváth Lajos
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MEGHÍVÓ

„A zene a káoszból rendet teremt; a ritmus a széttartót egységbe fogja; a melódia
a megszakítottat folytonossá varázsolja; a
harmónia az össze nem illõket összeegyezteti.” (Yehudi Menuhin)
A Violin Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény zeneiskolai tagozatának
bizonyítványosztással egybekötött
záróhangversenyei a következõ idõpontokban kerülnek megrendezésre:
Sárszentmiklóson az ÁMK aulájában
június 7-én (pénteken) 17 óra;
Sárbogárdon a József Attila
Mûvelõdési Központban
június 10-én (hétfõn) 16.30 óra.
A koncertekre minden érdeklõdõt
szeretettel várunk!

CSALÁDI
TALÁLKOZÓ
(CsaTak) Sárbogárdon
a Mészöly Géza
Általános Iskolában
2013. június 16-án, vasárnap

Program:
– 10 órakor közös szentmise az iskola aulájában
– mise után felnõtteknek érdekes elõadás, gyerekeknek interaktív foglalkozás, filmvetítés
– közös ebéd
– kisebbeknek kézmûves-foglalkozás
– sportos apukáknak, anyukáknak, nagyobb
gyerekeknek NAGY VAGY vetélkedõ
– végül a vándorzászló átadása
Ha jöttök, kérjük, jelentkezzetek a honlapunkon
található jelentkezési lapon (rövidített link:
bit.ly/11ih4Ei)
Minden családot és családtagot szeretettel várunk! Ha csak a család egy része tud eljönni, annak is nagyon örülünk!
A GPS-be ezt írjátok: Sárbogárd, Templom köz
9.
A személyes találkozást remélve, szeretettel: a CsaTak sárbogárdi szervezõi

katolikuscsaladok.hu
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Hírház a
könyvhéten

A Bogárd és Vidéke Hírház
részt vesz kiadványaival
a 84. Ünnepi Könyvhét és
12. Gyermekkönyvnapok
székesfehérvári
országos programján

június 6-7-8-án
(csütörtök-péntek-szombat)
a Városház téren.
Aki teheti, keresse föl pavilonunkat!
A könyvvásár mellett számos színes
programmal várják az érdeklõdõket, kikapcsolódni vágyókat a szervezõk a
könyvhét folyamán.

Ne induljon el
nyaralni
EU-kártya nélkül!
Az Európai Egészségbiztosítási kártyát minden érvényes TAJ-kártyával rendelkezõ magyar állampolgár ingyenesen igényelheti. Segítségével 31 országban, köztük Horvátországban is igénybe vehetõk egészségügyi ellátások a magyar egészségbiztosítás terhére.
Fontos tudnunk, hogy a szolgáltatás orvosilag szükséges jellegét a kezelõorvos bírálja
el, ennek megfelelõen a kártyával közvetlenül
az adott tagállam társadalombiztosítási/egészségbiztosítási szervével szerzõdéses
kapcsolatban álló egészségügyi szolgáltatóhoz kell fordulni, ahol az adott tagállam állampolgárát is megilletõ egyenlõ elbánás elve
alapján jár az ellátás. Az EU-kártya nem használható fel akkor, ha a biztosított kifejezetten
valamilyen egészségügyi szolgáltatás igénybevételének céljából utazik másik tagállamba.
Az EU-kártyát bármely megyei egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél lehet ingyenesen igényelni, a kiváltástól számítva pedig 36 hónapig érvényes.
További információk a www.oep.hu oldalon
találhatók.
OEP–FMKH Egészségbiztosítási
Pénztári Szakigazgatási Szerve

FELHÍVÁS
Az FKC Cece NIKK, a Fehérvár Kézilabda Klub utánpótlásképzõ bázisa felvételt hirdet a 2002. január 1-je után
született, Simontornya, Sárbogárd,
Rétszilas, Cece, Vajta, Alap, Sáregres
vonzáskörében lakó lányok részére kézilabdaképzésre.
A klub 4 éve alakult, játékosai számos
tornán, kupán vettek részt, ezeken sorra szép eredményeket értek el.
Évrõl évre versenyzési lehetõséget biztosítunk az FKC és a Decathlon Sportáruház által szervezett régióbajnokságon is, ahol csapatunk a 2012/13-as tanévben az elõkelõ 4. helyen zárt.
Játékosaink megfelelõ képzés és próbaidõ után hivatalosan is leigazolásra kerülnek a székesfehérvári klubhoz.
Amit nyújtunk: jelképes összegû képzési (klubtagsági) díj fejében heti rendszeres 3-4 edzésalkalom, magas szintû
edzõfelszerelésekkel, képzett, tapasztalt edzõkkel, éven keresztül folyamatos versenyzési lehetõséggel, kedvezményes árú edzõfelszerelés illetve ingyenes versenyfelszerelés, utazó-felszerelés, rendszeres orvosi felügyelet, folyamatos kapcsolat az iskolával, a sportolók tanulmányi eredményének folyamatos figyelése, folyamatos kontaktus a
szülõkkel. Ingyenes utaztatás a versenyekre családtagok részére is, további
szurkolók részére kedvezményesen!
Ha érdekel ez a szép sportág, és kedved
lenne kipróbálni, kérünk, jelentkezz nálunk elérhetõségeinken!
Telefon: 06 (20) 256 9934
E-mail: cecenikk@gmail.com
facebook.com/Cece Nikk
Szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki támogatta és segítette
megrendezni a „Papföldi Gyermek- és
Családi napot”!
Tóth József, Fair Bútorház, Nagy Károly,
Márkovics Lajos, Gázmodul-Weisz Kft.,
Sepsi Zsolt, Lengyel István, Demeter Attila,
Hrabovszki Mihály és felesége, Berzeviczy
Gábor és felesége, Szegletkõ Generál Kft.,
Nagy Beton 98 Kft., Erõs Ferenc, Fodor János, Kelemen Béla, Domján József, Móré
Péter, Egei József, Veres Péter, Sepsi Miklós,
Magai Erika – Papföldi ABC, Lajtosné
Márti, Farkas István, Nagy Dezsõ, Tar János, Fejérvíz, Baki János, Szilveszterné
Nyuli Ilona, Kiss Anita, Kiss Zsanett,
Aranyponty Zrt., Csapó Istvánné, Sbr Racing, katasztrófavédelem, rendõrség, Sárréti
Híd, Bogárd és Vidéke, Domján pékség –
Domján Tibor, Hollósi Géza, Burnyók Team, Horváth Tamás, Nyikos Tamás, Kériné
Tóth Nikolett, Kiss Zoltán, Horváth István
– mûvelõdési ház, Örkényi Péter, Közév Kft.,
Lékiné Orbán Margit, Géczi Gergely, Nagy
Beáta, Sárbogárd Város Önkormányzata és
a helyszíni önkéntes segítõk.
A szervezõség

2013. június 6. Bogárd és Vidéke

JÓ TANULÓ –
JÓ SPORTOLÓ A
PETÕFI GIMIBEN
A Fejér Megyei Petõfi Sándor Gimnázium
10. b osztályos tanulója, Katona Dorottya a
2011/2012-es tanévben elért eredményes
tanulmányi munkájáért és kimagasló
sportteljesítményéért 2013 tavaszán elnyerte az Emberi Erõforrások Minisztériuma által adományozott „Magyarország jó
tanulója – jó sportolója” címet.
Iskolánk történetében Katona Dorottya a
harmadik olyan diák, aki ezzel a címmel
büszkélkedhet. Dorottya életében a tanulás mellett a sport, ezen belül az íjászat kitüntetett helyen szerepel. Számos kiváló
eredményt tudhat magáénak az elmúlt
évek során ebben a sportágban. A 2011/
2012-es év sportteljesítményét áttekintve
igen figyelemreméltó sikereket ért el.

2011-ben a Dunakeszi terembajnokságon
3. helyezett, a Szekszárd Diákolimpián 1.
helyezett, a MALÉV Kupán 1. helyezett, a
Budapesti Diákolimpián 3. helyezett, a Tatabányai Diákolimpián 2. helyezett, a Budapesten megrendezett Buffalo Kupán 1.
helyezett, az egyéni OB-n Budapesten 1.
helyezést ért el, a zánkai CEC Kupa 3. helyezettje és a Dunakeszi OB-n az 1. helyezést hozta el. Ezt az évet a 2012-es eredménylista felülmúlta, hiszen hét 1. helyezést és egy 2. helyet sikerült elhoznia.
A 2012-es év eredményei a következõk: az
Alsóörsön megrendezett területi versenyen 1. helyezés, a budapesti terembajnokság 1. helyezettje országos csúccsal, a
Dunakeszi OB-n 1. helyezést ért el szintén
országos csúccsal, a MALÉV Kupa 1. helyezettje, a GP 3 Rákoscsaba verseny 1. helyezettje, a Bécs–Duna Kupa 1. helye is az
õ birtokában van, a Rákoscsabán megrendezett OB-n 2. helyezést ért el és a CEC
Kupa 1. helyezettje.
Gratulálunk kiemelkedõ sporteredményeihez és tanulmányi sikereihez! Kívánjuk, hogy a dobogó legfelsõ foka még sokáig az õ helye legyen!
PSG

Bogárd és Vidéke 2013. június 6.
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Nagy fogás a Sión

Bruzsa-kupa Miklóson
Idén is megrendezésre került a nagy hagyományoknak örvendõ Bruzsa-kupa a
Sárszentmiklósi SE pályáján, mely Bruzsa
Miklós egykori testnevelõ tanárnak állít
emléket.
Az esemény délután egy órakor vette kezdetét Bruzsa Miklós sírjánál. A város három részérõl, Sárbogárdról, Töbörzsökrõl
és Sárszentmiklósról, valamint Mezõszilasról érkeztek gyerekek, akiknek képviselõi közösen megkoszorúzták a tanár úr
sírját.

Az esemény a pályán folytatódott, ahol a
Sárszentmiklósi ÁMK igazgatója, Horváth Ferencné megnyitójában köszöntötte
a megjelenteket, a szülõket és gyerekeket.
Elmondta továbbá, hogy a tanár úr számára mindig fontos volt a mozgás, a testnevelés és a sport, ezeket mind az egészséges
élet részének tartotta.
A megnyitó után az alsó tagozatos diákok
mutatták be zenés, táncos produkciójukat.
A tornabemutatót követõen a csapatok elfoglalták helyüket, s két pályán folyhatott a
küzdelem. Közben a pálya szélérõl lányok
biztatták az ifjú titánokat, hogy minél több
gólt rúgjanak ellenfelüknek. A barátságos
mérkõzések kézfogással értek véget.
Reméljük, a felnövõ, fiatal generáció továbbviszi a sport szeretetét és a mozgás
örömét. A futball mellett várta a gyerekeket kötélhúzás, valamint ugrálóvár, ahol
kimozoghatták magukat azok is, akik nem
fociztak. Ha kifáradtak, üdítõ várta õket az
épület sarkánál.

Kovács István cecei lakos élete nagy halát
fogta ki május 18-án emelõhálóval
Pálfánál a Sióból. A Sió még igazi vadvíz,
ezért szeretnek sokan oda járni. Kovács
István is ide váltotta ki emelõhálóra az engedélyét, s jár rendszeresen erre a kis
folyónkra már évek óta.

Hargitai Gergely

Az Agárdi Termál csoport eredményei
Mezõszilas–Pusztaszabolcs
Dég–Dunaújváros Pase II.
Adony–Sárbogárd
Lajoskomárom–Vajta
Aba-Sárvíz–Nagylók
Sárszentmihály–Baracska
Káloz–Ercsi
Seregélyes–Kulcs

0-8
0-3
3-0
1-2
1-2
2-0
2-3
2-1

A csoport állása
1. Dunaújváros II.
2. Ercsi
3. Pusztaszabolcs
4. Seregélyes
5. Aba–Sárvíz
6. Sárszentmihály
7. Nagylók
8. Adony
9. Vajta
10. Lajoskomárom
11. Mezõszilas
12. Káloz
13. Sárbogárd
14. Kulcs
15. Baracska
16. Dég

27
26
28
28
27
28
28
28
28
28
28
27
28
27
28
28

27
19
18
17
16
15
14
11
11
9
9
7
5
4
3
3

0 0 138 20
4 3 94 22
5 5 92 28
6 5 67 41
6 5 78 38
211 66 68
5 9 70 60
611 52 50
611 47 63
415 55 64
217 34 62
416 50 67
617 36 87
320 34 105
421 36 98
322 30 106

A Road Masters csoport eredményei

Aki Pálfán jár, láthatja, hogy a Sió-parton
végig egyszemélyes esõbeállókat építettek
maguknak a horgászok, s itt lesik emelõhálójukkal naphosszat a halat. Mondják,
hogy a Sió jó horgászvíz. Nagyon változatos, és sok mindentõl függ, hogy éppen mit
sikerül kifogni. Van úgy, hogy csak keszeg
jön, de gyakran fognak 15-20 kilós pontyot,
és nem ritka a kapitális méretû harcsa sem.
Az a harcsa azonban, amit most Kovács
István fogott, minden eddigin túltesz. Négyen tudták a hatalmas, 65 kilós vízi ragadozót partra tenni, s amikor felfüggesztették, 2,06 m-es hosszat mértek.

Kápolnásnyék–Mezõfalva
0-1
Gárdony-Agárdi Gyógyfürdõ–Iváncsa 1-1
Sárosd–Bicske
5-4
Sárszentmiklós–Kisláng
2-1
Baracs–Bakonycsernye
1-2
Martonvásár–Velence
0-2
Szabadegyháza–Polgárdi Vertikál
0-1
Dunafém-Maroshegy–Szár
1-0
A csoport állása

118
72
64
26
40
-2
10
2
-16
-9
-28
-17
-51
-71
-62
-76

81
61
59
57
54
47
47
39
39
31
29
25
21
15
13
12

1. Velence
2. Sárosd
3. Iváncsa
4. Martonvásár
5. Bicske
6. Dunafém–M.hegy
7. Gárdony–Agárd
8. Szár
9. Kisláng
10. Polgárdi Vertikál
11. Mezõfalva
12. Szabadegyháza
13. Bakonycsernye
14. Sárszentmiklós
15. Kápolnásnyék
16. Baracs

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

24 3 2
20 2 7
16 7 6
17 3 9
16 4 9
13 313
12 611
1012 7
11 513
10 712
10 415
8 615
8 516
8 318
7 418
3 422

77
78
65
47
77
40
57
49
46
26
38
46
39
37
46
30

21
35
33
32
56
42
56
27
54
48
42
52
70
65
82
83

56
43
32
15
21
-2
1
22
-8
-22
-4
-6
-31
-28
-36
-53

75
62
55
54
52
42
42
42
38
37
34
30
29
27
25
13

Mint a szerencsés horgász elmondta, a
nagy hal jó részét elosztogatta horgásztársaknak, barátoknak. Neki alig maradt a végén 5 kiló. Ez a hal életre szóló élmény
marad számára.
Hargitai Lajos
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Június 8., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Magyar gazda 6.25 A mi erdõnk
6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Kulisszatitkok 9.30 Vízitúra 10.00 Noé barátai
10.30 Aranymetszés 11.30 Nemzeti nagyvizit 12.00 Hírek 12.05 Summa 12.35
Angi jelenti 13.05 Mrs. Bradley titokzatos esetei 14.40 Zöld Tea 15.10 A világörökség kincsei 15.10 Két csirkefogó… meg egy fél 16.20 Boxutca 16.50
Gasztroangyal 17.50 Szerencseszombat 18.45 Forma-1 20.25 Híradó 20.55
Sporthírek 21.10 Magyarország, szeretlek! 22.25 Fonogram 2013 – Magyar Zenei Díj 23.40 MacGruber 1.10 Az ördög háromszöge
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.35 XX. század – A legendák velünk élnek 11.10 Házon kívül 11.40 4ütem 12.15 Dilinyósok 13.10 Agymenõk
14.15 A zöld íjász 15.15 A hõs legendája 16.20 Szóbeszéd 18.30 Híradó 18.55
Fókusz Plusz 19.30 Elektra 21.25 Túszjátszma 23.30 Kavaró korisok 1.40
Dilinyósok
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 10.25 Astro-világ 11.30 Babavilág
12.00 Tûsarok 12.30 Autóguru 13.00 Abraka babra 13.30 Doktorok 14.30
Tequila és Bonetti legújabb kalandjai 15.30 Monk – Flúgos nyomozó 16.30
Luxusdoki 17.30 Irigy Hónaljmirigy-show 18.30 Tények 19.15 Az ének iskolája
21.15 A szmokinger 23.15 Ultraviola 0.55 Célkeresztben 1.55 Astro-világ 3.00
Monk – Flúgos nyomozó 3.50 Luxusdoki 4.35 Kalandjárat
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05
Horizont 9.30 Korkóstoló – Gasztromagazin 10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Történet hangszerelve 13.05 Rádiókabaré 14.05 Világóra 14.35 A tudomány hangjai 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután 17.05
Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.30 Népzene 19.07 Sportvilág 19.30
Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Sportvilág 20.30 Aranyalap 20.50
Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Rádiókabaré 0.10
Éjszaka

Június 9., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Magyar gazda 5.55 Esély 6.25 Európai szemmel 6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Katolikus krónika 9.40 Tanúságtevõk 9.50
Krisztusnak ajánlva – Bogdánffy Szilárd élete 10.30 A Biblia a magyar képzõmûvészetben 10.40 Református magazin 11.10 Református ifjúsági mûsor 11.15 A
gyökerek tartanak 11.40 Zsinagógák 12.00 Hírek 12.05 Világ+Kép 12.35 Fény
és árnyék – Levelek otthonról 13.20 TS – Sport 7 13.50 Mi lesz veled belváros?
14.40 Komisz kamaszok Indiában 16.20 MKB Veszprém KC–Világválogatott Férfi
Kézilabda Gála 18.20 A lényeg 19.00 Híradó 19.35 Forma-1 22.15 Mocskos
zsaru – New Orleans utcáin 0.20 A Budapesti Fesztiválzenekar hangversenye
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Egészségkalauz 10.40
Teleshop 11.40 Gasztrotúra 12.05 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek
12.40 Dirty Dancing 13.20 Tuti gimi 14.20 Elektra 16.20 Kipurcant a bébicsõsz,
anyának egy szót se! 18.30 Híradó 18.55 Cobra 11 20.00 Ünneprontók ünnepe
22.20 Bátrak igazsága 0.40 Portré 1.15 Cobra 11
TV2: 6.00 Idõnyomozó 6.25 TV2 Matiné 10.25 Astro-világ 11.30 Nagy vagy!
12.30 Egészségmánia 13.00 Stahl konyhája 13.30 Több mint testõr 14.00 Kalandjárat 14.30 Hawaii Five-0 15.30 Lángoló Chicago 16.35 A szmokinger 18.30
Tények 19.00 Napló 20.00 Távkapcs 22.15 A felejtés bére 0.35 A sebhelyes arcú
3.20 Astro-világ 4.25 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Evangélikus istentisztelet
közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Harminc perc
alatt a Föld körül 13.05 G7 – Gazdasági magazin 13.30 Nemzeti nagyvizit 14.05
Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 15.30 A Metro Klubtól a Szigetig 16.00
Vasárnap délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.30 Irodalmi
újság 19.07 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Határok
nélkül – A kultúráról 20.30 Aranyalap 20.50 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 21.57 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó
23.05 Sport 23.07 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

Június 10., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A lényeg 5.55 Ma reggel 9.00 Szerelemhajó
9.45 Rex felügyelõ 10.35 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Napirend elõtt 12.55 Roma magazin 13.25 Domovina 13.55 Magyarlakta – vidékek
krónikája 14.50 Úti célok 15.05 Boston Legal – jogi játszmák 15.50 A szenvedélyek lángjai 16.35 Rex felügyelõ 17.20 Jövõ-Idõben 17.30 Híradó 17.40 Ridikül
18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Hacktion újratöltve
21.10 Kékfény 22.10 Az Este 22.40 Kortárs 23.10 Aranymetszés 0.10 Híradó
0.20 Boston Legal – jogi játszmák 1.05 Család-barát
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.00 Top Shop 11.40
Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Fókusz Plusz 13.40 Ízes élet – Mautner Zsófival 14.05 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 Bûnös szerelem 16.20 Kettõs játszma 17.25 Riválisok 17.55 A bosszú angyala 18.30 Híradó 19.20 Fókusz
19.40 Éjjel-nappal Budapest 20.35 Barátok közt 21.10 Dr. Csont 23.15 Észvesztõ
0.15 Reflektor 0.35 A terminátor – Sarah Connor krónikái
TV2: 6.00 Aktív Extra 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 Teleshop 10.30 Astro-világ 11.30 Árva angyal 13.00 Doki 14.00 Tények 14.50 Csapdába csalva 15.25 Amit a szív diktál 16.25 Veled is megtörténhet! 17.25 Update Konyha 17.30 Hal a tortán 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.00
Családi titkok 21.00 Jóban-Rosszban 21.40 NCIS 23.40 Összeesküvés 0.40
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Update Konyha 0.45 Tények 1.20 Astro-világ 2.25 Dávid és Góliát 3.55 Aktív
Extra
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A görög katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Rocktörténet 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika
17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin
20.50 Vers napról napra 21.04 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05
Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Június 11., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 Capri – Az álmok
szigete 10.00 Rex felügyelõ 10.45 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.30 Srpski ekran 13.00 Unser Bildschirm 13.30 Hacktion újratöltve 14.35 Kalahári szurikáták 15.10 Boston Legal – jogi játszmák 15.55 A szenvedélyek lángjai
16.40 Rex felügyelõ 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Párizsi helyszínelõk 21.05 Hölgyek öröme 22.05 Az
Este 22.40 Tudorok 23.35 Híradó 23.45 Boston Legal – jogi játszmák 0.30
Család-barát
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.00 Top Shop 11.40
Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 4ütem 13.40 Ízes élet – Mautner Zsófival
14.05 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 Bûnös szerelem 16.20 Kettõs
játszma 17.25 Riválisok 17.55 A bosszú angyala 18.30 Híradó 19.20 Fókusz
19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.35 Barátok közt 21.10 Jó, a profi 22.15 A Grace
klinika 23.20 Reflektor 23.35 Hazudj, ha tudsz!
TV2: 6.00 Abraka Babra 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 Teleshop 10.30 Astro-világ 11.30 Árva angyal 13.00 Doki 14.00
Tények 14.50 Csapdába csalva 15.25 Amit a szív diktál 16.25 Veled is megtörténhet! 17.25 Update Konyha 17.30 Hal a tortán 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.00
Családi titkok 21.00 Jóban-Rosszban 21.40 Anya, lánya, unokája 23.50 Esküdt
ellenségek 0.50 Update Konyha 0.55 Tények 1.30 Astro-világ 2.35 A fény
ösvényei 4.05 TotalCar
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Kabarématiné 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11
Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.04 Belépõ – Kulturális
magazin 21.32 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka

Június 12., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 Capri – Az álmok
szigete 10.00 Rex felügyelõ 10.50 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.25 Hrvatska krónika 12.55 Ecranul nostru 13.30 Párizsi helyszínelõk 14.15 Útravaló 14.35 Kalahári szurikáták 15.10 Boston Legal – jogi játszmák 15.55 A
szenvedélyek lángjai 16.40 Rex felügyelõ 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Bosszú 21.00 Életmûvész
22.00 Az Este 22.35 Summa 23.00 Múlt-kor 23.30 Híradó 23.45 Boston Legal –
jogi játszmák 0.30 Család-barát
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.00 Top Shop 11.40
Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek
13.40 Ízes élet – Mautner Zsófival 14.05 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz
15.20 A végsõ akarat 16.20 Kettõs játszma 17.25 Riválisok 17.55 A bosszú angyala 18.30 Híradó 19.20 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.35 Barátok
közt 21.10 Szulejmán 23.35 Reflektor 23.55 Döglött akták
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 Teleshop 10.30 Astro-világ 11.30 Árva angyal 13.00 Doki 14.00 Tények 14.50 Csapdába csalva 15.25 Amit a szív diktál 16.25 Veled is megtörténhet 17.25 Update Konyha 17.30 Hal a tortán 18.30 Tények 19.30 Aktív 19.50
Skandinávlottó-sorsolás 20.00 Családi titkok 21.00 Jóban-Rosszban 21.40
Sherlock és Watson 22.40 Gothika 0.35 Update Konyha 0.40 Tények 1.15
Astro-világ 2.20 Kettõs ügynök 4.05 Babavilág
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A református
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Hangalbum 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 17.54
Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ –
Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin
21.32 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00
Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Június 13., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 Capri – Az álmok
szigete 9.55 Rex felügyelõ 10.40 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.25 Rondó 13.25 Átjáró 13.55 Gasztroangyal 14.55 Boston Legal – jogi játszmák 15.40 A szenvedélyek lángjai 16.30 Rex felügyelõ 17.15 Szerencse Híradó
17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek
20.15 Golyóálló szerzetes 22.00 Az Este 22.35 Nemzeti nagyvizit 23.05 A rejtélyes XX. század 23.35 Híradó 23.45 Boston Legal – jogi játszmák 0.30 Család-barát
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.00 Top Shop 11.40
Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Gasztrotúra 13.40 Ízes élet – Mautner Zsófival
14.05 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 A végsõ akarat 16.20 Kettõs
játszma 17.25 Riválisok 17.55 A bosszú angyala 18.30 Híradó 19.20 Fókusz
19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.35 Barátok közt 21.10 Gyilkos nap 23.45 A rejtély
0.45 Reflektor 1.05 A Grace Klinika 2.00 Infománia
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25
Babapercek 9.30 Teleshop 10.30 Astro-világ 11.30 Árva angyal 13.00 Doki 14.00
Tények 14.50 Csapdába csalva 15.25 Amit a szív diktál 16.25 Veled is megtörténhet! 17.25 Update Konyha 17.30 Hal a tortán 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.00
Családi titkok 21.00 Jóban-Rosszban 21.40 Svindler 23.50 Propaganda 0.50
Update Konyha 0.55 Tények 1.30 Astro-világ 2.35 A szépségkirálynõ halála 4.05
Segíts magadon!
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Rádiókabaré 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei
23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Június 14., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 Capri – Az álmok
szigete 9.55 Rex felügyelõ 10.45 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.25 Életkerék 12.55 Esély 13.25 Életmûvész 14.30 Történetek a nagyvilágból
15.00 Boston Legal – jogi játszmák 15.50 A szenvedélyek lángjai 16.35 Rex felügyelõ 17.25 Jövõ-Idõben 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30
Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Finánc a pácban 22.05 Az Este 22.35 Szeretettel
Hollywoodból 23.05 Pink Floyd – A Fal 0.45 Híradó 0.55 Boston Legal – jogi játszmák 1.40 Család-barát
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.00 Top Shop 11.40
Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Egészségkalauz 13.40 Ízes élet – Mautner Zsófival 14.05 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 A végsõ akarat 16.20 Kettõs játszma 17.25 Riválisok 17.55 A bosszú angyala 18.30 Híradó 19.20 Fókusz
19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.35 Barátok közt 21.10 A zöld íjász 22.15 Gyilkos
hajsza 23.15 Gyilkos elmék 0.15 Reflektor 0.35 Gasztrotúra 0.55 4ütem
TV2: 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25
Babapercek 9.30 Teleshop 10.30 Astro-világ 11.30 Árva angyal 13.00 Doki 14.00
Tények 14.50 Csapdába csalva 15.25 Amit a szív diktál 16.25 Veled is megtörténhet! 17.25 Update Konyha 17.30 Hal a tortán 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.00
Családi titkok 21.00 Jóban-Rosszban 21.40 Banki meló 23.50 Jog/Ászok 0.50
Update Konyha 0.55 Tények 1.30 Astro-világ 2.35 Banki meló 4.45 Alexandra Pódium
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A metodista
egyház félórája 14.05 Alma és fája 14.35 Regényes történelem 15.00 Krónika
15.10 Prémium Hely 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11
Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.04 Belépõ – Kulturális
magazin 21.32 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Alma és fája 23.30 Regényes történelem
0.10 Éjszaka

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Június 7., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Pál Ferenc elõadása 3. rész (ism. 43p),
Éjféli Kiáltás Gospel Kórus (ism. 72p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00
Steitz Ádám-emléktábla avatása (~35p), Cecei nyúltelep (60p), Tavaszi
hangverseny Sárszentmiklóson (76p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Június 8., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei I. osztályú futballmérkõzés (90p) 13.00 Lapszemle 14.00 Steitz Ádám-emléktábla avatása
(~35p), Cecei nyúltelep (60p), Tavaszi hangverseny Sárszentmiklóson
(76p) 18.00 Lapszemle 19.00 Pörköltfesztivál (10p), Nyugdíjasklubok találkozója (90p), Nyílt nap a Cece óvodában (40p), 5 éves a Sáregresi Népdalkör (~70p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Június 9., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Steitz Ádám-emléktábla avatása
(~35p), Cecei nyúltelep (60p), Tavaszi hangverseny Sárszentmiklóson
(76p) 13.00 Heti híradó 14.00 Pörköltfesztivál (10p), Nyugdíjasklubok találkozója (90p), Nyílt nap a Cece óvodában (40p), 5 éves a Sáregresi Népdalkör (~70p) 18.00 Heti híradó 19.00 Hit Gyülekezete: dr. Mészáros János elõadása (107p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Június 10., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hit Gyülekezete: dr. Mészáros János
elõadása (107p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Tóth Gyula (~15p) és
Szabadkai Zsolt kiállításai (~16p), Ballagás a cecei oviból (~47), Kórushangverseny (120p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Június 11., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Megyei I. osztályú futballmérkõzés (90p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Hõsök napja (~15p), Zsidó
áldozatok emlékére (64p), Kiscsillag-est (92p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Június 12., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Tóth Gyula (~15p) és Szabadkai
Zsolt kiállításai (~16p), Ballagás a cecei oviból (~47), Kórushangverseny
(120p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport:
Bruzsa-kupa Sárszentmiklóson (~30p), Alapi Díjugrató (32p), Megyei I.
osztályú futballmérkõzés (90p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Június 13., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Bruzsa-kupa Sárszentmiklóson (~30p), Alapi Díjugrató (32p), Megyei I. osztályú futballmérkõzés
(90p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hit Gyülekezete: dr. Mészáros János elõadása (107p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40)
416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

POLGÁRÕRVONAL
Lakossági bejelentések és segítségkérések a
polgárõrségtõl éjjel-nappal a következõ telefonszámon:

06 (30) 6210 651, e-mail: polgarorseg@indamail.hu

Fõszerkesztõ és kiadó: Hargitai Lajos, tel.: 06 (30) 9860-849. Felelõs szerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320.
Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Telefon: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail:
bogardesvideke@gmail.com Honlap: www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten:
www.bogarditv.blog.hu Állandó és idõszaki rovatok szerzõi, szerkesztõi: Dombi Zoltánné, Gerse Ferenc, Gróf Ferenc, Hargitai
Lajos, Hargitai–Kiss Virág, Horváth István, Horváthné Mikuli Erzsébet, Huszár Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kiszlné Simon
Andrea, Kovács Györgyné, Leszkovszki Albin, Pajor László, Papp László, Pozsár László, Rehák Sándor, Szabó Béla, Tóth Zoltán,
Zámbó Tibor és még sokan mások. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Kiss Balázs. Elõkészítés és
utómunka: Heiland Ágnes, Hargitai Gergely, Mágocsi Adrienn. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok
leadási határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának
tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók,
illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 16 óráig, apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók
le. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz
szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. 4
hétre: 800 Ft, negyedévre: 2200 Ft, félévre: 4000 Ft, egész évre: 7600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.
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HIRDETÉSEK

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512
JOGOSÍTVÁNY!
Tanfolyam indul
2013. június 7-én és július 5-én,
pénteken 18 órakor
a sárbogárdi mûvelõdési házban.
Intenzív nyári tanfolyam:
június 14-én, 18 órakor.
Diákkedvezmény, részletfizetés!
Jelentkezni:
Fûrész József – 06 30 290 3744
GÁZKÉSZÜLÉKEK
javítása, karbantartása
06 30 440 5790
IKEA BEDDINGE KANAPÉ,
ami egy mozdulattal ággyá alakítható,
kisebb hibákkal eladó. Mérete 140x200.
Irányár: 38.000 Ft. 06 30 951 3367
Klímás SZEMÉLYAUTÓ BÉRELHETÕ
Sárbogárdon 4.000 Ft/nap.
06 30 365 3249, 06 30 748 2803

38-as fekete Tamaris, Vera Pelle, Deska alkalmi nõi
cipõk, Esprit kismama-farmernadrág, alig használtan eladók. 06 (30) 3483 320.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826
Tûzifa akció! Csertölgy aprítva: 2160 Ft/q, akác
aprítva 2400 Ft/q. Ingyenes házhozszállítással! 06
(30) 290 2531 (3557921)
Sárbogárd központjában felújított családi ház eladó. 06 (20) 419 4940
Ady-lakótelepen kétszobás, elsõ emeleti, gázfûtéses lakás eladó. 06 (30) 305 6006 (3557949)
Ház eladó Sárszentmiklóson. 06 (30) 424 5268
Eladó egy tekercs hõszigetelt tapéta 10m x 0,5 m x
4mm.06 (20) 405 7366
Németjuhász kölyökkutyák eladók. 06 (30) 532
6170 (800013)
Olcsón eladó Sárbogárdon összkomfortos családi
ház melléképületekkel, nyári konyhával, pincével,
kerttel. Telefon: 06 (30) 3988570
Elektromos Moped mozgáskorlátozottak részére,
új állapotban eladó. Telefon: 06 (30) 470 5967
(8000119)

Ady-lakótelepen július 1-jétõl albérlet kiadó, 06
(70) 291 8389 (8000118)
Eladó 1 db 140 x 140-es fakeretes bukó-nyíló ablak. Telefon: 06 (30) 3292 101 (800053)
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Ady-lakótelepen 4. emeleti másfélszobás felújított lakás eladó 5,8 milliót Ft-ért. 06 (20) 996 8790
Jogosítvánnyal és aktív vezetõi gyakorlattal rendelkezõ fiatalokat keresünk szezonális eladói munkára. 06 (30) 905 0965
Nemzeti Dohánybolt eladót keres, eladói vagy
boltvezetõi végzettséggel, szakmai tapasztalattal.
Jelentkezés: 06 (70) 410 4917
Tûzifa-vásár! Cser – tölgy - bükk tûzifa hasítva1950 Ft, akác kugli 2280 Ft, hasított 2380 Ft. Vegyes tûzifa hasított 2150 Ft. Házhoz szállítás ingyenes. 06 (20) 406 9267
120-160 kg-os hízók eladók, 360 Ft/kg. 06 (25)
460 278 (3557989)
Bútorkárpitozást, javítást vállalok. 06 (30) 662
5375 (800073)
Tápkockás és szálas paprika-, paradicsom-, fûszerpaprika- palánta kapható. Cece, Deák u. 81.
(63-as út) 06 (30) 418 7854
53 nm-es Sárbogárdi panellakás eladó. Ár: 3 millió
Ft. Telefon: 06 (30) 4241 485
Sárszentmiklós központjában albérlet kiadó. 06
(30) 460 9241 (800069)
Sárbogárd központjában üzlethelyiség kiadó, 4500
2
m telek eladó. Sárszentmiklóson felújítandó parasztház eladó. 06 (20) 552 8581 (3557985)
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MEGHÍVÓ

A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete, Hantos Község
Önkormányzatának képviselõ-testülete
és Nagylók Község Önkormányzatának
képviselõ-testülete

A Bogárdi TV üzenõfalán megjelent két beírásra reagálva dr. Sükösd Tamás polgármester lapunkon keresztül a következõkrõl tájékoztatja az Olvasókat.
A Sárszentmiklóson tapasztalt problémával kapcsolatban – hogy Miklós délnyugati
része a Serkövnél és a László utcában százával tartott sertések bûzétõl fuldokol – levelet írtak az önkormányzat részérõl a sertéstelepet üzemeltetõ Fiorács Kft. központjának. A cég válaszlevelében leírta, hogy változtatást terveznek a technológián. A levél
hatására pedig nem hordanak ki trágyát, így nincs szag már egy ideje.
Arra a vádra, hogy egy önkormányzatnál dolgozó titkárnõ és egy intézmény dolgozója
sikkasztott több milliót, dr. Sükösd kijelentette: nincs semmilyen önkormányzati dolgozó ellen rendõrségi eljárás. Ismeretlen tettes ellen tudomása szerint valóban zajlik
eljárás, de az esetleges érintett NEM ÖNKORMÁNYZATI DOLGOZÓ.

2013. június 12-én (szerdán)
17.30 órakor együttes ülést tart.
Napirend:
1. A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
2013. évi költségvetésének módosítása
c. anyag véleményezése.
2. A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetésének módosítása c. anyag véleményezése.
Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete és Nagylók Község
Önkormányzatának képviselõ-testülete
2013. június 12-én (szerdán)
17.45 órakor együttes ülést tart.

Hargitai–Kiss Virág

TÁJÉKOZTATÁS

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete
2013. június 6-án (csütörtökön)
16.15 órakor
rendkívüli ülést tart.

Napirend:
1. A Sárbogárd–Nagylók Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás 2013. évi
költségvetésének módosítása c. anyag
véleményezése
Az ülések helye: a polgármesteri hivatal díszterme, Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Az ülés helye: a polgármesteri hivatal
díszterme (Sárbogárd, Hõsök tere 2.).
Napirend:
1. A központi orvosi ügyelet közös mûködtetésére vonatkozó megállapodás
elfogadása.
2. A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának módosítása.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Darazsak, méhek elleni védekezés
A nyár beköszöntével egyre gyakrabban keresünk programokat a természetben, és egyre több idõt töltünk a
szabadban. Ilyenkor elõfordul, hogy a
megszokottól eltérõ veszélyforrásokkal találjuk szemben magunkat. Az
egyik ilyen veszélyt az olyan rovarok
jelentik, amelyek csípése nemcsak
fájdalmat, hanem akár komolyabb
szövõdményeket is okozhat. Magyarországon két olyan elterjedt
rovarcsoport él (darazsak, méhek), amelyek csípése nagy fájdalommal és esetenként enyhe, ritkábban súlyos következményekkel jár. Ezek a rovarok általában saját védelmük érdekében támadnak emberre, amit úgy lehet megelõzni, ha elkerüljük a fészküket és a lehetõ legkevésbé ingereljük õket.
A rovarokat vonzzák a szabadon hagyott ételek, cukros folyadékok, ezért a szabadban mindig csomagoljuk vagy zárjuk el a magunkkal vitt élelmiszereket. Egy kis odafigyeléssel könnyen megelõzhetõ a baj, elkerülhetõ egy kellemetlen találkozás ezekkel az
ízeltlábúakkal.
Amennyiben a méhek, darazsak olyan helyen tartózkodnak, hogy
emberekkel való érintkezésük elkerülhetetlen, ne kíséreljék meg
eltávolítani a fészket és a rovarokat, hanem hívjanak szakembert.
A Fejér megyei szakemberek elérhetõségeirõl a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján tájékozódhat:
http://fejer.katasztrofavedelem.hu/index.php?subpage2=
1&subpage1=23&subpage=1&contentId=107534
Az alábbi linken további hasznos információkat találnak az ízeltlábúak elleni védekezésrõl:
http://fejer.katasztrofavedelem.hu/cms_files/content_167626.pdf
Szabó-Bisztricz Anett tû. hadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot,
hogy a Hõsök terén a közparkoló
2013. június 7-én (pénteken) egész
nap, a kultúrház környéke 11.00 és
15.00 óra között lezárásra kerül.
A parkoló területén ezen a napon a sárbogárdi kék lámpás szervezetek (mentõszolgálat, tûzoltóság) a Vöröskereszttel közösen mentési bemutatót, majd
jótékonysági rendezvényt tartanak.
Kérem szíves megértésüket!
Dr. Sükösd Tamás polgármester

TÉGED IS HAZAVÁRNAK
„Téged is hazavárnak”
címmel tart bemutatót
a Sárbogárdi Mentõszolgálat
a Hõsök terén
június 7-én 12 órai kezdettel.
A balesetek életszerû
felszámolását kívánjuk bemutatni autókkal, sérültekkel a kiérkezéstõl kezdve a káresemény felszámolásán át (területzárás,
gépjármûvek bontása,
sérültek mentése stb.)
a helyszínrõl történõ elvonulásig. Mivel teljesen élethû balesetet jelenítünk meg, a mentési munkákban a mentõkön kívül
tûzoltók és rendõrök is részt vesznek a kék lámpás szervezetektõl, de szerepet kap a közútkezelõ és egy temetkezési vállalkozó is.
A Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete baleseti szimulációval és sebimitációval járul hozzá a program sikeres lebonyolításához. Önkénteseik ezúttal nem életet fognak menteni, hanem az áldozatok szerepét játsszák.
A pénteki bemutató egy több hetes program befejezéseként
kerül megrendezésre, melyben települési és környezõ iskolák
diákjainak felkészítése zajlott a nyári idõszakra, ahol elsõsorban a diszkóbaleset megelõzése volt a cél.
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A harcos útja
Kevesen tudják, hogy Sárbogárdon és Pusztaegresen egy 43 fõs
csoport mûködik, akik a karate seibukai ágával foglalkoznak, a
Székesfehérvári Hunyadi DSE tagjaként. Egyik edzésükre látogattam el megtudni, mi is az a seibukai karate. Kérdéseimre Virág Misi, a csoport edzõje, vezetõje válaszolt, aki most készül
megszerezni fekete övét.
– Mióta ûzöd ezt a harcmûvészetet?
– 3 éve kezdtem, de átvették a rangomat a shotokanból.
– Mi a különlegessége a seibukai karaténak más ágakhoz képest?
– Ez budo karate, azaz a harcos útja. Testünk egészségére törekszünk, hogy idõsebb korunkban is úgy mozoghassunk, mint fiatalon. Ezért harcmûvészet, nem küzdõsport. A fizikai edzések mel-
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FESTMÉNYVÁSÁR
Helye: Sárbogárd, József Attila
Mûvelõdési Központ, Hõsök tere 3.
Ideje: Június 11-én, kedden, 10 órától 18 óráig.
12 havi kamatmentes részletre,
készpénzes vásárlás esetén nagy kedvezmény.
A+B GALÉRIA
Pécs
Tel./fax: 06 (72) 781 260, 06 (70) 771 6654
lett meditációt is gyakorlunk, hiszen a kar lazasága és az ütés erõssége az elme és a lélek hatalmától, tisztaságától függ.
– A seibukai karatésok nem járnak versenyezni?
– Mi is készítettünk már föl egy tagot versenyre, dacára annak,
hogy a szervezet 7 éve van Magyarországon és 3 éve mûködik Sárbogárdon. Tavaly novemberben Zsebõk Attila ért el 1. helyet junior kategóriában.
– Mi ösztönzött, arra, hogy harcmûvészetet tanulj?
– Már 6 évesen megismerkedtem a harcmûvészetek világával,
mindig vonzottak a karatés filmek.
– Mikor van edzésetek? Kik csatlakozhatnak hozzátok?
– Sárbogárdon hétfõn és szombaton délután vagyunk a mûvelõdési házban, Pusztaegresen vasárnap tartunk edzést. 7 éves kortól
mindenkit várunk szeretettel. A seibukai karate célja, hogy akár
60-80 éves korban is mûveld.
A teljes interjút megtekinthetik a Bogárdi TV-ben.
Hargitai Gergely

